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Editors:

 Laode M Syarif

Laode M Syarif menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, menyelesaikan Lex Legibus Magistrum (LL.M) pada 
Faculty of Law, Queensland University of Technology, Brisbane, dan Ph.D pada 
Faculty of Law, Sydney University. Menjadi pengajar pada Fakultas Hukum Unhas 
sejak tahun 1992, dan menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas diantaranya: 
(i) University of South Pacific, School of Law, Vanuatu, (ii) University of Sydney, 
Faculty of Law, (iii)  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Disamping sebagai 
pengajar, Laode M Syarif juga menjabat sebagai ‘Senior Adviser on Justice and 
Environmental Governance’ di KEMITRAAN, dan pernah menjadi  anggota  
Teaching and Capacity Building Committee, IUCN Academy of Environmental Law.

Dibidang anti korupsi, Laode M Syarif  telah mengembangkan sejumlah 
program ‘anti korupsi’ di KPK dan Mahkamah Agung, diantaranya: (i) analisis 
putusan-putusan kasus korupsi, (ii) pengembangan Stranas Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi, (iii) pelatihan ‘transnational crimes’ yang fokus pada 
korupsi dan kejahatan lingkungan, serta mengembangkan sejumlah program anti 
korupsi dengan KPK, BAPPENAS, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, POLRI, 
ICW, Transparansi International Indonesia, sejumlah kantor LBH, FITRA, dan 
sejumlah LSM anti korupsi di Indonesia. 

 Laode M Syarif, telah menerbitkan beberapa karya ilmiah, seperti: (i) 
Koruptor Itu Kafir (Kemitraan) (ii) Orang Kampung Melawan Korupsi (Kemitraan), 
(iii) Satu Dekade Reformasi Criminal Justice System, (book chapter), dalam Abdul 
Malik Gismar & Syarif Hidayat, Reformasi Setengah Matang, Hikmah-PT Mizan 
Publika, Jakarta, 2010. serta sejumlah karya ilmiah dibidang lingkungan hidup, 
seperti:   (iv) The Implementation of International Responsibilities for Atmospheric 
Pollution: A Comparison between Indonesia and Australia; (book); LEAD, Jakarta, 
2002. (v) Globe Forest Legislation Study, Globe Legislators’ Forest Initiative, Globe 
International and IUCN Environmental Law Comission, 2011. (vi) Indonesia 
Case Study in Marine protected Areas (contributor), Barbara Lautche, Guidelines for 
Protected Areas Legislation. IUCN, Gland, Switzerland, 2011. (vii) Promotion and 
Management on Marine Fisheries in Indonesia (book chapter), dalam Gerd 
Winter (Ed), Towards Sustainable Fisheries Law: A Comparative  Analysis, 
IUCN, Gland, Switzerland, 2009. (viii) Current Development of Indonesian 
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Environmental Law, IUCN Academy of Environmental Law e-Journal (1) 2010. 
(ix) Loggers and Degradation in the ASIA-Pacific Corporations and Environment 
Management, Book Review, (2002) 7 Asia Pacific Journal of Environmental Law 
161-164. (x) Principles of International Environmental Law, Book Review, (2004) 
8 Asia Pacific Journal of Environmental Law 193-196.

 Didik Endro Purwoleksono

Didik Endro Purwoleksono menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H) pada 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Hukum (M.H) pada 
Porgram KPK Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro,  menyelesaikan 
program Doktor (Dr) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan diangkat 
menjadi Guru Besar tetap Hukum Pidana pada tahun 2010. Sejak tahun 1986 
telah mengajar di Fakultas Hukum URAIR dan mengasuh beberapa mata kuliah, 
diantaranya: (i) Hukum Pidana, (ii) Hukum Acara Pidana, (iii) Hukum Pidana 
Militer, (iv) Hukum Tindak Pidana Korupsi, (v) Hukum Kejahatan Transnasional. 
Disamping mengajar pada program S1,S2,dan S3, Didik Endro Purwoleksono 
pernah menjabat Wakil Dekan, dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua 
Program Studi Doktor di Fakultas Hukum UNAIR. 

Didik E. Purwoleksono telah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, 
diantaranya: (i) Penanganan Perkara Pidana yang Tersangka/Terdakwanya Anak-
anak, (ii) Tindak Pidana bidang Merek dan Jenis Sanksinya, (iii) Tidank Pidana 
Terorisme, dan (iv) Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Konsumen.  

Disamping itu, Didik E Purwoleksono menjadi nara sumber untuk 
sejumlah seminar ilmiah di bidang (i) Sistem Peradilan Pemilu yang Efektif, (ii)
Perampasan Aset Tindak Pidana, (iii) Tindak Pidana Perdagangan orang, (iv) 
Hukum Acara Pidana, (vi) Tindak Pidana Hak Cipta Musik, (vi) Sistem Peradilan 
dan Mahkamah Agung.

Didik Endro Purwoleksono juga menjadi konsultan dan staf ahli untuk 
sejumlah lembaga penegak hukum dan sangat sering menjadi nara sumber 
sejumlah LSM, khususnya yang bergerak dibidang anti korupsi.   
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Kontributor

 Oce Madril

Oce Madril menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada,  Program Master pada Program Governance and Law, 
Nagoya University Jepang, dan saat ini sedang menempuh program Doktor Ilmu 
Hukum di UGM. Menjadi tenaga pengajar di Fakultas Hukum UGM sejak tahun 
2012. 

Selain naskah yang ada dalam buku ini, Oce Madril telah menebitkan 
sejumlah karya ilmiah, diantaranya: (1) Pemberhentian Pejabat Publik Yang Terlibat 
Korupsi, Studi Kasus Korupsi Anggota DPRD (Buku, Penerbit Pusat Kajian Anti 
(Pukat) Korupsi, 2014), (2) Buku Panduan KKN Tematik UGM Pemberdayaan 
Hukum Masyarakat Pengguna Peradilan (Buku, Penerbit Pusat Kajian Anti 
(Pukat) Korupsi, 2013), (3) Perbandingan Komisi Yudisial di Asia (Tulisan dalam 
buku “Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih”, Penerbit Komisi Yudisial, 
2011), (4) Vonis Korupsi Untuk Penyuap (Tulisan dalam buku “Jangan Bunuh 
KPK”, Penerbit Kompas Gramedia, 2010), (5) Menyelamatkan Uang Rakyat: 
Kajian Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Editor, Penerbit 
Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi, 2008), (6) Judicial Appointment in Indonesia 
(Jurnal Konstitusi Volume 1 November 2012), dan telah menulis lebih dari 100 
artikel popular ilmiah di berbagai media cetak nasional dan lokal, seperti di harian 
KOMPAS, Koran Tempo, Republika, Suara Pembaruan, Seputar Indonesia, Media 
Indonesia, Koran Jakarta, Jurnal Nasional, dan harian Kedaulatan Rakyat.

Oce Madril dapat dihubungi melalui email: ocemadril@mail.ugm.
ac.id

 Hasrul Halili

Hasrul Halili menyelesaikan Sarjana Hukum di UGM, dan sedang 
menyelesaikan program Magister di bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di 
Universitas Gajah Mada. Hasrul Halili mengajar mata kuliah Hukum Acara dan 
sejumlah mata kuliah lain yang berhubungan dengan Anti Korupsi. Disamping 
mengajar, dia juga menjadi Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM 
dan sangat aktif dalam pengembangan program anti korupsi. Hasrul Halili juga 
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menerbitkan sejumlah karya ilmiah dan karya ilmiah populer di media nasional 
dan lokal. Hasrul Halili sering menjadi nara sumber pada seminar-seminar nasional 
khususnya untuk isu-isu anti korupsi. 

 Tata Wijayanta

Tata Wijayanta menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,  Program Master pada Program Pascasarjana 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan menyelesaikan 
program Doktor pada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia 
Menjadi tenaga pengajar  sejak tahun  1990  Selain naskah yang ada dalam 
buku ini, Tata Wijayanta telah menebitkan sejumlah karya ilmiah, diantaranya 
(1) Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Perkara di Pengadilan Negeri (Buku, 
Penerbit Pustaka Yustitia Yogyakarta, 2011), (2) Penyelesaian Kes Kebankrapan di 
Mahkamah Tinggi Malaysia dan Pengadilan Niaga di Indonesia (Buku, Penerbit 
Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 2013), (3) Penerapan Prinsip Hakim 
Pasif dan Aktif Dalam Hukum Acara Perdata (jurnal Mimbar Hukum Jurnal 
Berkala FH UGM Vol. 24 No. 1 Februari 2012 ISSN 0852-100X Akred. SK 
Dirjen Dikti no. 51/dikti?Kep/2010); (4) Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU 
RI Nomor 37 Tahun 2004 berkaitan dengan pelantikan hakim ad hoc dalam 
perkara kepailitan (Jurnal Legality. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah 
Malang (UMM).  ISSN: 0854-6509 Akreditasi No. 23ª/DIKTI/Kep/2004); (5) 
Kajian Komprehensif Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Di Wilayah 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Sengketa Tanah Yang Mengandung 
Tuntutan ”Monetary Remedy” dan/atau “Equitable Remedy” (jurnal Yudisial Komisi 
Yidial republik Indonesia Jakarta) sejumlah karya ilmiah lainnya, seperti jurnal 
yang diterbitkan oleh fakultas Hukum Universitas Sultas Agung, Universitas 
Pasundan, Universitas Sebelas Maret, Universitas Islam Indonesia, dan lain-lain. 
Tata Wijayanta dapat dihubungi melalui email: tata_wijayanta@yahoo.com 

 Amir Syarifudin

Amir Syarifudin,S.H., M.Hum menyelesaikan Sarjana Hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI) pada tahun 1980, 
menyelesaikan Program Magister Ilmu Filsafat pada Program Pascasarjana 
Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Filsafat Universitas Gajah Mada pada tahun 
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1999, dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum 
pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Sriwijaya. Menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Hukum UNSRI sejak 
tahun 1985. Selain naskah yang ada di buku ini, Amir Syarifudin telah 
menerbitkan sejumlah karya ilmiah diantaranya (1) Manusia dan Sistem 
Nilai Budaya (2) Antinomi Nilai Hukum di Abad Pertengahan dan 
Renaisance, (3),Sosiologi Perundang-Undangan (4), Legal Opinion dan 
Naskah Akademis dan (5) Hukum dan Pendekatan Sistem. Amir Syarifudin 
dapat dihubungi melalui email : syarifuddinamir1953@yahoo.com   

 Indah Febriani

Indah Febriani menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sriwijaya (UNSRI) pada tahun 2000, menyelesaikan Program 
Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2008, dan saat ini sedang 
menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Menjadi tenaga 
pengajar pada Fakultas Hukum UNSRI sejak tahun 2002. Selain naskah yang 
ada di buku ini, Indah Febriani telah menerbitkan sejumlah karya ilmiah 
diantaranya (1) Apakah Ilmu Hukum Adalah Ilmu?, (2) Antinomi Nilai 
Hukum di Abad Pertengahan dan Renaisance, (3) Aktualisasi Nilai Pancasila 
Dalam Norma Hukum di Indonesia, (4) Hakikat Kebenaran Dalam Ilmu 
Pengetahuan, dan (5) Urgensi Dasar Sosial Dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan di Indonesia. Indah Febriani dapat dihubungi 
melalui email : indahfebriani@yahoo.co.id 

 Sigit Suseno

Sigid Suseno menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran,  Program Master pada Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro dan menyelesaikan program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran. Menjadi tenaga pengajar  sejak tahun 1990. 

Selain naskah yang ada dalam buku ini, Sigid Suseno telah menebitkan 
sejumlah karya ilmiah, diantaranya: (1) Buku Yurisdiksi Tindak Pidana Siber; 
(2) Artikel “Implikasi dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam 
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Perundang-Undangan Pidana dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia dalam Buku 
Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan (3) Buku Penegakan 
Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Siber; (4) Artikel dalam Jurnal Ilmu 
Hukum Padjadjaran “Cybercrime, Pengaturan dan Penegakan Hukumnya di 
Indonesia dan Amerika Serikat”; (5) Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 
“Urgensi dan Dasar Penggunaan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia” 
dan karya ilmiah lainnya.  

Sigid Suseno dapat dihubungi melalui email : sigid_suseno@yahoo.com

 Erika Magdalena Chandra 

Erika Magdalena Chandra menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Padjadjaran dan  Program Master pada Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran.

Menjadi tenaga pengajar  sejak tahun 2005 di Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran.

Selain naskah yang ada dalam buku ini, Erika Magdalena Chandra  telah 
menebitkan sejumlah karya ilmiah, diantaranya: (1) Artikel “Tindak Pidana Di 
Bidang Mata Uang” dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan;   (2) 
Artikel “Penerapan Asas Ne bis In Idem dalam Hukum Pidana dan Pengadilan 
Pidana Internasional” dalam buku Buku “Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan 
dan Pembaharuan”; (3) Artikel Ilmiah “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik 
Bagi Anak  Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”; (4) Artikel 
Imiah “Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan 
Pembuktian Tindak Pidana Asal Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Pencegahan 
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010”; (5) 
Artikel Ilmiah “Konsep Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Anak Dihubungkan 
Dengan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan UU No 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak” dan sejumlah karya ilmiah lainnya. 

Erika Magdalena Chandra  dapat dihubungi melalui email : em_chandra@
yahoo.com 
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 Nella Sumika Putri

Nella Sumika Putri menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H) dan Magister 
Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan menjadi staf 
pengajar pada Fakultas hukum yang sama sejak tahun 2005.

Selain naskah yang ada dalam buku ini, Nella Sumika Putri telah 
menebitkan sejumlah karya ilmiah, diantaranya:. (1) Artikel “ Perkembangan 
Asas-Asas Hukum Pidana Melalui Perundang-Undangan Pidana di Luar KUHP 
dan Dampaknya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dalam buku 
Buku Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan; (2) Artikel 
“Pembatasan Penafsiran Hakim terhadap Perumusan Tindak Pidana yang Tidak 
Jelas Melalui Yurisprudensi dalam buku “Hukum Pidana dalam Perspektif ”; (3) 
Salah satu penulis dalam Hukum Pidana Internasional dan Perempuan Sebuah 
Buku Acuan Untuk Praktisi; (4) Artikel “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di 
Indonesia (External Freedom) dihubungkan dengan Ijin Pembangunan Rumah 
Ibadah” dalam Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed Purwokerto (5) Artikel 
“Penerapan Asas Ne bis In Idem dalam Hukum Pidana dan Pengadilan Pidana 
Internasional” dalam buku Buku “Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan 
Pembaharuan” dan sejumlah karya ilmiah lainnya. 

Nella Sumika Putri dapat dihubungi melalui email: nellasumikaputri@
yahoo.com

 Budiman Ginting

Budiman Ginting menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H), Magister 
Humaniora (M.Hum) pada program  KPK-UGM dan USU, dan menyelesaikan 
Program Doktor  (Dr) pada Fakultas Hukum USU.  Budiman Ginting juga 
diangkat sebagai Guru Besar tetap Fakultas Hukum USU, sejak tahun 2008 untuk 
bidang keahlian Hukum Investasi.  Budiman Ginting mengajar pada program 
S1, S2, dan S3 untuk mata kuliah (i) Hukum Investasi, (ii) Hukum Kegiatan 
Ekonomi, (iii) Hukum Acara Tata Usaha Negara, (iv) Hukum Perburuhan, dan (v) 
Hukum Anti Korupsi pada Klinik Anti Korupsi.

Budiman Ginting telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah dan salah 
satunya adalah “Hukum Investasi: Perlindungangan  Hukum Pemegang Salam 
Minoritas Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sumatrea Utara, serta 
sejumlah karya ilmiah lainnya. Untuk Bidang anti korupsi, Budiman Ginting 
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sering menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara. Dia juga 
sering menjadi nara sumber pada sejumlah seminar ilmiah nasional dan lokal. 

 Syafruddin Kalo

Syafruddin Kalo menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara ,  Program Master pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum 
Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan program Doktor pada Pasca 
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Menjadi tenaga pengajar sejak tahun 1980 dan dianugrahi gelar Profesor 
untuk bidang Agraria pada tahun 2006. Selain naskah yang ada dalam buku 
ini, Syafruddin Kalo telah menebitkan sejumlah karya ilmian, diantaranya: (1) 
Himpunan Peraturan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum (2) Kapita selekta Hukum Pertanahan (3) Pengadaan Tanah 
bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  

Syafruddin Kalo dapat dihubungi melalui email:  syaf_kalo@yahoo.com

 Aflah

Aflah menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H) dan Magister Hukum (M.Hum) 
pada Fakultas Hukum USU. Sejak tahun 2002  menjadi staf pengajar di Fakultas 
Hukum USU dan mengasuh mata kuliah: (i) Hukum Dagang, (ii) Pengantar Ilmu 
Hukum Indonesia. Selain tulisan ini, Aflah telah menghasilkan beberapa karya 
ilmiah diantaranya: (i) Nilai-Nilai Filosofis yang Melatarbelakangi Pembentukan 
UU No 19 tahun 2020 tentang Hak Cipta, (ii) Kedudukan dan Tanggung Jawab 
Nakhoda dalam Hubungan Hukum Pengangkutan Laut,  dan sejumlah karya 
ilmiah lainnya. Dibidang anti korupsi,  Aflah juga dipercaya mengasuh Klinik 
Anti Korupsi di Fakultas Hukum USU.

 Amir Ilyas

Amir Ilyas menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H)  pada Fakultas Hukum 
UNHAS dan meneyelesaikan program Magister Hukum (M.H) pada Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, serta menyelesaikan program Dokror (Dr) pada 
Fakultas Hukum UNHAS pada tahun 2013. Amir Ilyas adalah staff pengajar di 
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Fakultas Hukum UNHAS dan mengasuh sejumlah mata kuliah. Selain tulisan 
ini, Amir Ilyas telah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, di antaranya: (i) Hukum 
Korporasi Rumah Sakit, (ii) Asas-asas Hukum Pidana, (iii) Buku Pengantar 
Kriminologi (editor). Dia dapat dihubungi di :  amir_fh_unhas@yahoo.com

 Haeranah
Haeranah menyelesaikan sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum 

UNHAS pada tahun 1990, dan menyelesaikan program Magister Hukum (MH) 
pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Haerranah adalah staf pengajar 
pada Fakultas Hukum UNHAS dan mengasuh mata kuliah: (i) Hukum Pidana, 
(ii) Hukum Acara Pidana, dan (iii) Tindak Pidana Korupsi. Selain tulisan yang 
terdapat pada buku ini, Haeranah telah melakukan banyak penelitian dibidang 
Hukum Pidana.

 I Gusti Ketut Ariawan

I Gusti Ketut Ariawan menyelesaikan Sarjana Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Udayana,  Program Master pada Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia dan menyelesaikan program Doktor pada Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga. Menjadi tenaga pengajar  sejak tahun 1986 

Selain naskah yang ada dalam buku ini, I Gusti Ketut Ariawan telah 
menebitkan sejumlah karya ilmiah, diantaranya: (1)   Terobosan Terhadap Batas-
Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman (Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 
No. 4 Desember 2010, diterbitkan oleh FH UNDIP Semarang). (2) Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Berlakunya Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 (Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana, Vol. 17 No. 
2 Juli 2011, diterbitkan oleh FH UNIWAR Denpasar). (3) Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Pariwisata 
(Majalah Kertha Patrika Vol. 36 No. 2 September 2011 (4) Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Jurnal Kertha Wicaksana 
Vol. 15, No.1 Juli 2012, Penerbit Univ. Warmadewa ) (5) Pola Penguasaan Tanah 
Ulayat Oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Waropen Provinsi Papua (Jurnal 
Hukum dan Keadilan Vol. V, No. 2 Juli 2012 diterbitkan oleh atas kerjasama STAI 
Al-Washliyah Banda Aceh dan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa)

I Gusti Ketut Ariawan  dapat dihubungi melalui email: ariawanigk@
yahoo.com
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 I Wayan Suardana

I Wayan Suardana Menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H) dan program 
Magister Hukum (M.H), pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan 
telah menjadi tenaga pengajar pada Fakultas yang sama sejak tahun 1986. 
Selain bab yang ada dalam buku ini, I Wayan Suardana telah menerbitkan 
tulisan lain, diantaranya: Wicara lan pamidanda, Eksistensi Sanksi adat 
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Catatan Editor

Memberantas Korupsi Melalui Pendidikan
Laode M Syarif & Didik Endro Purwoleksono

Korupsi bukan sesuatu yang baru, karena guru dan folosof India pada 
tahun 350-283 SM  yang bernama Chanakya atau dikenal juga dengan 
nama Kautilya telah menulis bahwa “...it is impossible for one dealing with 

government funds not to TASTE, at least a little bit, of the King’s wealth” (...adalah 
mustahil bagi seseorang yang berurusan dengan uang pemerintah untuk tidak 
mencicipi, meski sedikit saja, kekayaan sang Raja). (Kautilya, The Arthashastra, 
350-283 BC). 

Dari negeri sendiri, mendiang proklamator dan teladan kejujuran bangsa,  
Bung Hatta, pada tahun 1961,  telah menyampaikan ketakutannya dengan 
kalimat singkat tapi bernas berikut: “Korupsi jangan dibiarkan menjadi budaya di 
Indonesia”. Ketakutan sang proklamator  50 tahun yang lalu ternyata telah menjadi 
kenyataan karena wajah korupsi menyebar merata disemua lini kehidupan, bahkan 
masuk-menusuk dalam ruang-ruang privat tempat ibadah semua agama. Saking 
‘membudayanya’, masyarakat tidak segan-segan lagi untuk menawarkan ‘uang 
rokok-uang photo copy-uang pulsa-uang kopi-uang makan-uang damai, bahkan 
uang pijat’  kepada setiap pejabat publik yang akan mengurus keperluan mereka. 
Tempat ‘transaksi’ pun bisa dimana-mana, di jalan, di koridor kantor, di ruang 
kerja, di warung, di loby hotel, bahkan di rumah ibadah. 

Modus operandi praktik korupsi pun makin hari makin canggih, karena 
korupsi telah dimulai sejak perencanaan anggaran sampai dengan penggunaan 
keuangan negara yang seharusnya dipergunakan untuk meningkatkan 
kemaslahatan umum. Modus operadi yang makin canggih ini juga dilengkapi 
dengan teknik suap-menyuap yang makin beragam seperti yang dilihat dalam 
sejumlah persidangan kasus-kasus korupsi yang diinvestigasi dan dituntut olek 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada yang mengunakan bahasa sandi untuk 
membedakan mata uang  rupiah dan mata uang dolar Amerika seperti dalam kasus 
Angelina Sondakh yang memakai kata sandi “apel Malang” dan “apel Washington” 
dan sejumlah bahasa sandi korupsi lainnnya.
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Kecanggihan praktik korupsi juga tercermin dari beberapa modus baru 
yang melibatkan pencucian uang (money laundering) di dalam dan luar negeri 
dengan “model pencucian” yang kadang tidak tidak terduga seperti: (i) pendirian 
‘perusahaan boneka’, (ii) penyaluran via artis penghibur, (iii) investasi properti, 
(iv) perdagangan valuta asing, dan sejumlah modus lainnya. Kecanggihan ‘money 
laundering’ ini dapat dilihat pada kasus M Nazaruddin (anggota DPR), kasus 
Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Gubernur Banten), kasus Akil 
Mochtar (Ketua Mahkamah Konstitusi) dan sejumlah kasus lainnya.   

Yang lebih memprihatinkan adalah kenyataan yang menunjukan penyebaran 
korupsi yang merata diseluruh cabang pemerintahan: legislative, eksekutif, 
yudikatif dan pada saat yang sama tersebar merata mulai dari pemerintah pusat, 
provinsi, kabupaten bahkan sampai ketingkat kecamatan dan desa.  Pendeknya 
seluruh sektor pemerintahan tidak lepas dari permasalahan korupsi. 

Disamping itu, modus operandi korupsi pun makin hari makin canggih 
karena korupsi telah didesain sejak penyusunan anggaran (budget design) di 
pemerintah dan di parlemen. Pemerintah dan parlemen bekerjasama untuk 
“menggelembungkan” anggaran proyek-proyek tertentu agar gampang ‘dimainkan’ 
pada saat implementasi proyek. Contoh nyata dari ‘permainan’ ini dapat dilihat 
pada ‘kasus Hambalang’ yang melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Pemuda 
dan Olah raga, pengurus partai dan anggota legislative di DPR. Praktik semacam 
ini telah dianggap jamak namun sayang-nya tidak dapat terungkap semuanya, 
karena dikemas dengan rapi oleh para pengambil kebijakan.

Modus korupsi yang melibatkan pemerintah dan pengusaha (private sector) 
juga saling menjadi-jadi karena hampir semua izin yang dikeluarkan instansi 
pemerintah selalu membutuhkan  ‘uang pelicin’ untuk mempercepat pengurusan-
nya. Modus operandi semacam ini tidak saja menimbulkan ekonomi biaya tinggi 
tapi menjadi sangat berbahaya karena mungkin saja izin yang dikeluarkan para 
pejabat negara bisa mengesampingkan pertimbangan sosial, lingkungan, dan 
masyarakat pada umumnya karena godaan uang. 

Kebanyakan pejabat negara tidak lagi memikirikan kemasalahatan rakyat 
dan menghamba kepada para pengusaha dan pihak-pihak yang menyuap mereka. 
Contoh nyata dari praktik semacam ini dapat dilihat pada sejumlah kasus perizinan 
seperti kasus: (i) H. Suwarna Abdul Latif (Bupati Kalimantan Timur) yang 
mengeluarkan lisensi pembukaan lahan lebih dari 1 juta hektar, (ii) kasus Tengku 
Azmun Jafaar (Bupati Palalawan Riau) yang mengeluarkan 15 izin pembukaan 
hutan, yang setengahnya diberikan pada keluarganya sendiri, (iii) kasus Hartati 
Murdaya dan Amran Batalipu (bupati Buol) yang menerima suap dari Hartati 
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Murdaya, dan sejumlah kasus perizinan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke 
tapi semuanya tidak dan belum terungkap.   

Yang lebih menyedihkan sebenarnya adalah kasus-kasus korupsi yang 
melibatkan lembaga penegak hukum, yang seharusnya memberantas korupsi 
sampai ke-akar-akarnya. Sejak adanya KPK, hampir setiap tahun ada petinggi 
lembaga penegak hukum yang terlibat korupsi bahkan menurut sejumlah sembaga 
yang melakukan survey, lembaga penegak hukum merupakan yang paling tidak 
dipercaya oleh Masyarakat Indonesia. Dari Kepolisian, kita dipertontonkan 
dengan keterlibatan sejumlah petinggi polisi, seperti: (i) kasus Susno Duadji dalam 
kasus ‘cicak vs buaya, (ii) kasus Joko Susilo, dan sejumlah kasus lain. Di tubuh 
Kejaksaan kita dikagetkan dengan (i) kasus Urip Tri Gunawan, (ii) kasus Cirus 
Sinaga, dan kasus-kasus lainnya. Selanjutnya dari korps hakim kita dikagetkan 
dengan: (i) kasus  Setyabudi Tejocahyono, (ii) kasus Syarifuddin Umar, (iii) kasus 
Kartini Marpaung dan Heru Kisbandono, dan bahkan (iv) Ketua Mahkamah 
Konstitusi Akil Mochtar, dan  sejumlah kasus lainnya. Kita patut menyayangkan, 
lembaga penegak hukum kita yang seharusnya mencegah dan memberantas 
korupsi, bahkan berasyik-masyuk dengan korupsi. 

Pendeknya, walaupun terasa pahit untuk menerimanya, korupsi sudah 
menjadi sesuatu yang hampir tidak terlepas dari kehidupan keseharian bangsa 
Indonesia. Kasian Bung Hatta, peringatannya dianggap angin lalu dan makin hari 
makin terlupakan.  

Kasus-kasus dan kenyataan pahit di atas hanya merupakan ‘puncak gunung 
es’ di lautan lepas karena kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dan masih 
banyak lagi yang tidak terdeteksi dan diungkap oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK).  Masih banyak praktik korupsi yang masif dan terencana yang 
belum sempat diungkap oleh KPK dan makin hari makin menyengsarakan bangsa 
dan masyarakat umum.  

Sadar akan kondisi yang sangat memprihatinkan di atas dan sangat 
terbatasnya buku teks yang komprehensif dibidang tindak pidana korupsi, maka 
KEMITRAAN dan Asia Foundation tergerak hatinya untuk menulis buku teks 
Hukum Pindana Korupsi yang komprehensif karena kebanyakan buku teks hukum 
tindak pidana korupsi di Indonesia yang dipakai diperguruan-perguruan tinggi 
negeri dan swasta hanya membahas ‘teori’ dan ‘norma dalam peraturan perundang-
undangan’ dan ‘melupakan’ bagaimana teori dan peraturan peruandang-undangan 
tersebut diimplementasikan dalam kasus-kasus nyata. Oleh karena itu, buku ini 
dibuat untuk mengisi ‘kekosongan’ tersebut agar para dosen dan mahasiswa tidak 
saja memiliki pemahaan yang memadai akan teori dan norma yang terdapat dalam 
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peraturan perundang-undangan, tapi pada saat yang sama juga paham tentang 
penerapan teori dan norma peraturan perundang-undangan dalam kasus nyata, 
sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan hakim di semua tingkatan 
pengadilan di Indonesia.

Model penulisan seperti ini sudah jamak dilakukan di negara-negara lain, 
khusus-nya di negara-negara ‘common law system’ yang sangat mementingkan 
putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Namun demikian, tidak berarti 
bahwa di negara-negara dengan sistem Eropa Kontinental (civil law system) tidak 
mementingkan putusan pengadilan atau yurisprudensi, karena hanya dengan 
membaca putusan pengadilan, kita dapat mengetahui interpretasi suatu peraturan 
perundang-undangan dan teori-teori hukum pidana dalam suatu kasus nyata. 
Oleh karena itu, banyak sekali buku teks standard hukum pidana di luar negeri 
yang di common law dan civil law countries  yang berjudul “Criminal Law: Case 
and Material”, dimana pembahasannya selalu memuat tiga komponen utama yang 
sangat penting yakni: (i) Teori, (ii) Undang-undang, dan (iii) Putusan Pengadilan. 
Hal ini dilakukan karena mereka sadar bahwa dengan membaca  putusan pengadilan  
kita dapat memahami bagaimana hukum beroperasi dalam dunia nyata.

Buku ini juga didesain secara khusus dengan harapan bahwa pembaca 
buku ini dapat melihat penerapan suatu teori dan norma peraturan perundang-
undangan secara utuh sehingga dapat melihat dan menilai apakah pengadilan di 
Indonesia telah konsisten dalam menginterpretasikan teori dan rumusan pasal-
pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi 
di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kasus-kasus tindak pidana 
korupsi yang ada dalam buku ini menggunakan “IRAC system” yang disusun 
berdasarkan: ‘issue-rules-analysis-conclusion’ (IRAC) atau dalam bahasa Indonesia 
disusun berdasarkan “isu-aturan-analisis-kesimpulan”. Hal ini penting untuk 
dilakukan agar pembaca bisa melihat secara nyata dan jelas apakah suatu putusan 
pengadilan dapat dikatakan baik atau tidak dalam menerapkan teori dan norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana 
korupsi di Indonesia. 

Oleh karena itu, para penulis diberi kebebasan untuk ‘menilai’ putusan 
hakim yang dijadikan contoh dalam bab-bab yang terdapat dalam buku ini. 
Dengan pendekatan tersebut diharapkan juga akan menjadi control bagi penegak 
hukum, khusus-nya jaksa dan hakim agar mereka berhati-hati dalam memutus 
perkara karena putusan mereka akan ‘diuji’ dan dibahas dalam setiap perkuliahan 
di perguruan tinggi. Putusan yang baik akan ‘dipuji’ dan dijadikan ‘referensi’, tapi 
putusan yang tidak baik akan ‘dicaci’ dan ‘dikritisi’ oleh dunia akademik sehingga 
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pada saatnya akan berkontribusi pada perbaikan sistem penegakan hukum tindak 
pidana korupsi di Indonesia.

Buku ini juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan dosen dan 
mahasiswa dalam ‘mempraktikan’ hukum dalam dunia nyata karena telah lama 
dikeluhkan oleh instansi penegak hukum, khususnya pengadilan dan kejaksaan 
yang melihat bahwa keluaran fakultas hukum di Indonesia ‘tidak siap pakai’ karena 
selama kuliah hanya dijejali dengan teori dan peraturan perundang-undangan dan 
buku-buku yang mereka baca sangat sedikit yang memiliki referensi tentang kasus-
kasus yang diputus di semua tingkatan pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, 
buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ‘keterampilan’ 
dosen dan mahasiswa dalam menerapkan hukum dalam kasus-kasus nyata yang 
dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Keunikan buku ini juga dapat dilihat dari para penulisnya karena buku ini 
merupakan hasil kolaborasi dari dosen-dosen hukum pidana yang berkonsentrasi 
pada isu-isu korupsi yang berasal dari tujuh Fakultas Hukum negeri di Indonesia 
yakni: (i) Universitas Gajah Mada, (ii) Universitas Airlangga, (iii) Universitas 
Padjadjaran, (iv) Universitas Hasanuddin, (v) Universitas Udayana, (vi) Universitas 
Sriwijaya, dan (vii) Universitas Sumatera Utara. Disamping itu, komposisi penulis-
nya pun sangat beragam karena terdiri dari gabungan pengajar senior dan junior 
sehingga isinya merupakan pemikiran dinamik dari penulis yang berbeda latar 
belakang. 

Kolaborasi ini merupakan upaya untuk menjembatani ‘perbedaan’ 
pandangan dan mazhab yang dianut oleh masing-masing penulis dan universitas 
asal penulis. Kolaborasi ini memberikan ‘pelajaran’ yang luar biasa, karena para 
penulis sangat serius dalam mendiskusikan penggunaan istilah, teori dan doktrin 
yang berkembang dalam berbagai mazhab dan aliran yang mewarnai khasanah 
perkembangan hukum pidana dan pidana korupsi di Indonesia. Perbedaan-
perbedaan tersebutt akhirnya dapat ‘dijembatani’ dan dicoba untuk dibingkai 
dalam berbagai tulisan yang saling mengisi dan melengkapi. Upaya seperti 
ini perlu diupayakan dimasa mendatang karena kolaborasi semacam ini dapat 
mempersempit gap dan pada saat yang sama dapat membangun kolaborasi yang 
sehat antar pengajar hukum pidana di Indonesia.  Akhirnya dengan upaya yang 
panjang dan ‘sedikit melelahkan’, kolaborasi ini dapat menghasilkan buku yang 
hadir dihadapan para pembaca sekalian. 

Untuk mempermudah pembaca, buku ini dibagi dalam 10 (sepuluh) bab 
dan masing-masing bab membahas topik tertentu yang berkaitan dengan tindak 
pidana korupsi. Pembahasan dalam masing-masing bab, selain dilengkapi dengan 
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teori dan dasar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia, juga disertai dengan contoh kasus yang sudah menjadi putusan 
pengadilan.  

Bab satu buku  ini merupakan pendahuluan yang memaparkan latar 
belakang penting penulisan buku ini dan sistematika penulisan dalam buku ini. 
Pada bagian bab dua, pembahasannya meliputi topik makna korupsi dan hukum 
pidana korupsi. Bab ini pembahasannya difokuskan pada pengertian korupsi, baik 
secara bahasa, menurut para pakar dan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. Dalam bab ini juga dibahas tentang prinsip-prinsip 
antikorupsi dan sebab-sebab munculnya korupsi.  Bab ini juga membahas 
karakteristik hukum pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus. 

Bab tiga dari buku ini membicarakan topik yang berkaitan dengan sektor-
sektor yang rentan terhadap korupsi, yang meliputi sektor pengadaan barang 
dan jasa (procurement), perizinan, perpajakan, dan perbankan. Selain itu, juga 
dibahas perihal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
(kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat), tindak pidana korupsi yang dilakukan 
oleh penyelenggara negara di lembaga negara (eksekutif dan legislatif ) serta 
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Selanjutnya, 
bab ini juga membahas aspek teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi 
juga disertai dengan berbagai contoh kasus konkrit yang sudah diputuskan oleh 
pengadilan. Diantara kasus tindak pidana korupsi yang dibahas dalam bab ini 
adalah kasus tindak pidana korupsi di sektor perbankan serta kasus-kasus korupsi 
yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, yakni kasus 
jaksa Urip Tri Gunawan, hakim Syarifuddin, hakim Muhtadi Asnun, mantan 
Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, dan kasus-kasus lainnya.

Selanjutnya, dalam bab empat menyajikan topik terkait konvensi 
internasional tentang pemberantasan korupsi atau yang dikenal dengan United 
Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Pembahasannya difokuskan 
pada sejarah perkembangan, cakupan dan dampak hukum dari ratifikasi UNCAC 
bagi bangsa Indonesia. Terkait dengan telah diratifikasinya UNCAC, maka tentu 
memiliki akibat hukum, baik terhadap peraturan perundang-undangan nasional 
maupun aspek-aspek teknis hukum lainnya. Aspek kerjasama internasional dalam 
pemberantasan korupsi juga dibahas dalam bab ini, misalnya terkait mutual legal 
assistance dalam penanganan kasus-kasus korupsi. 

Pembahasan dalam bab lima berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-
undangan yang dibahas yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
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Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang, Undang-undang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait 
dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam bab ini juga membahas secara 
lebih khusus perihal unsur-unsur tindak pidana korupsi dan unsur-unsur tindak 
pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi.  Penjelasan dalam bab ini 
dilengkapi dengan bebera contoh kasus yang sudah diputus oleh pengadilan. 

Bab enam membicarakan tentang Pertanggungjawaban Pidana Tindak 
Pidana Korupsi. Topik yang dibahas dalam bab ini diantaranya terkait unsur 
pertanggungjawaban pidana, konsep kesalahan dan penyertaan (Delneeming), 
alasan pemaaf dalam tindak pidana dan subyek hukum, baik perseorangan 
maupun korporasi, dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam sebelumnya, 
pembahasan dalam bab ini juga disertai dengan beberapa contoh kasus. 

Kemudian, pada bab tujuh membahas tentang pemidanaan berdasarkan 
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembahasan dalam bab 
ini difokuskan pada teori pemidanaan, tujuan pemidanaan, jenis-jenis pidana, 
bentuk pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Korporasi sebagai 
Subyek Tindak Pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  Beberapa contoh kasus yang dibahas dalam BAB ini terkait dengan 
korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, dan penyimpangan penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Selanjutnya, bab delapan, membahas hukum acara tindak pidana korupsi. 
Pembahasan dalam bab ini meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
persidangan. Terkait penyidikan, bab ini membahas perihal makna penyidikan, 
lembaga-lembaga penyidikan, seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi, prosedur penyidikan dan upaya paksa (penangkapan, 
penahanan, penyitaan dan penggeledahan, pemblokiran), dan mekanisme 
penyadapan. Selain itu, juga membahas aspek administrasi dalam penyidikan kasus 
korupsi, misalnya terkait perijinan Presiden untuk memeriksa seorang Kepala 
Daerah. Dalam hal penuntutan, membahas mengenai makna dan asas-asas dalam 
penuntutan, prosedur penuntutan, dan beban pembuktian. Sementara terkait 
pemeriksaan di depan persidangan, pembahasan difokuskan pada pemeriksaan di 
persidangan pengadilan khusus tindak pidana korupsi.  Selanjutnya, bab ini juga 
membahas mengenai jenis-jenis putusan pengadilan yang mendukung substansi 
dari bab ini.

Dalam bab sembilan, membahas mengenai upaya hukum dalam tindak 
pidana korupsi, yang terdiri dari upaya hukum biasa, yakni banding dan kasasi 
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serta upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali. Beberapa contoh kasus 
juga disertakan dalam bab ini agar mempermudah pembaca untuk memahami isu 
yang menjadi fokus dari bab ini.  

Terakhir, bab sepuluh membahas topik pelaksanaan putusan. Bagian 
ini mendiskusikan isu-isu pelaksanaan putusan dan dilengkapi dengan kasus-
kasus nyata. Disamping itu, bab ini juga menggambarkan inkonsistensi dalam 
pelaksanaan putusan walaupun subyeknya sama-sama kasus korupsi. 

Editor dan penulis buku ini berharap bahwa upaya dan kolaborasi dari 
tujuh Fakultas Hukum ini bermanfaat adanya sehingga mahasiswa yang dihasilkan 
oleh Fakultas Hukum yang terlibat dalam penulisan ini, tidak hanya paham akan 
teori dan norma hukum tindak pidana korupsi tapi memiliki pula ketrampilan 
yang mumpuni dalam menerapkan hukum dalam kasus-kasus nyata yang mereka 
hadapi sehari-hari. Disamping itu, buku ini bisa dijadikan pesan moral bagi 
mahasiswa, agar setelah lulus kuliah, mereka akan selalu mengingat-ingat nilai anti 
korupsi, agar mereka tidak terlibat dalam pusaran kesesatan korupsi dan menjadi 
agen-agen anti korupsi dimasa mendatang. Akhirnya, buku ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif pada pencegahan dan pemberantas korupsi di 
negeri tercinta ini, agar pesan Mohammad Hatta: ‘untuk tidak membiarkan 
korupsi menjadi bagian dari budaya bangsa’ ini dapat kita wujudkan. 



Pendahuluan
Oce Madril, Laode M Syarif, Tata Wijayanta,
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Korupsi adalah sebuah mimpi buruk bagi pembangunan dan pemenuhan 
kesejahteraan sebuah bangsa. Korupsi yang awalnya merupakan sebuah 
tindakan individu dikarenakan ketamakan personal, kini berubah 

menjadi tindakan terorganisir dan terstruktur secara komunal. Korupsi menjadi 
virus mematikan yang merusak sistem hukum, politik, ekonomi, sosial dan 
budaya. Pendeknya, korupsi telah menggerogoti semua sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara karena telah merasuk-masuk sampai ke kursi presiden 
dan lingkarannya, meja hakim yang mulia bahkan telah menodai altar-altar suci 
tempat peribadatan dan menyengsarakan ratusan juta anak bangsa.   

Korupsi bukanlah warisan budaya suatu bangsa. Korupsi merupakan 
penyakit kekuasaan yang dapat ditemukan di berbagai negara, baik negara 
berkembang (development country) maupun di negara maju (developed country). 
Korupsi tidak hanya terjadi di belahan bumi Selatan, tetapi juga terjadi di belahan 
bumi Utara. Korupsi tidak memandang warna kulit, ras, suku, agama, bahasa 
dan budaya. Selama ada kekuasaan, maka disitu berpotensi terjadi korupsi. 
Sebagaimana ungkapan terkenal Lord Acton,yang mengatakan bahwa   “power 
tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.”1

Apa yang disampaikan oleh Lord Acton tersebut memang benar adanya.  
Kekuasaan yang absolut akan cenderung koruptif apalagi jika tidak ada transparansi, 
pengawasan dan akuntabilitas. Penumpukan kekuasaan dan kewenangan tak 
terbatas tanpa ada mekanisme akuntabilitas hanya akan menimbulkan korupsi. 
Begitulah rumus Robert Klitgaard bahwa korupsi terjadi manakala ada monopoli 
kekuasaan dan kewenangan minus akuntabilitas2.  

1 Untuk kutipan-kutipan (quotes) dari Lord Acton, silahkan mengunjugi http://www.acton.org/research/lord-acton-quote-
archive. (Di akses pada 24 April 2014).

2 Robert Klitgaard, dkk, 2005, Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 
Hlmn. 29.
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Menyadari bahwa korupsi bukanlah persoalan satu bangsa saja, dunia 
internasional mengambil sikap dan mengecam korupsi. Dalam United Nations 
Convention Against Corruption (UNCAC) dinyatakan bahwa:

“Corruption undermines democracy and the rule of law, leads to violations of 
human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, 
terrorism and other threats to human security and sustainable development”.3 

Berdasarkan kesepakatan internasional tersebut¸ korupsi tidak hanya sebuah 
kejahatan yang merusak sistem hukum dan demokrasi, tetapi juga merupakan 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, merusak sistem ekonomi, mereduksi 
kualitas hidup, menumbuh-suburkan kejahatan terorganisasi dan mengancam 
kemanusiaan serta pembangunan berkelanjutan. 

Peringatan dari UNCAC tersebut telah terbukti adanya di Indonesia karena 
korupsi telah merusak hamper semua sendi bangsa dan korupsi menjadi masalah 
besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi tidak hanya menimbulkan 
kerugian bagi keuangan negara, namun berdampak terhadap pertumbuhan 
perekonomian dan kelangsungan pembangunan nasional. Tindakan korupsi 
telah menciptakan pemerintahan irasional dan pemerintahan yang didorong oleh 
keserakahan.

Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Korupsi sudah 
merusak segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi di Indonesia 
telah menghancurkan sistem hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena 
itu, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Korupsi di 
Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan 
keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi 
masyarakat secara luas. Karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan 
cara luar biasa. 

Salah satu agenda besar dari reformasi adalah pemberantasan korupsi. Sejak 
bergulirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah 
serius merancang berbagai kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. 
Kebijakan pokok secara nasional dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan 
MPR (TAP MPR) nomor XI tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR ini menetapkan 
agar penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu 
membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

3 United Nations Convention Against Corruption 2003.
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Kebijakan antikorupsi kemudian diperkuat dengan penerbitan dan 
perubahan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. 
Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, berhasil ditetapkan 2 (dua) 
Undang-undang penting, yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Kedua aturan tersebut menguraikan strategi pemerintah 
untuk menertibkan aparatur negara dan mencegah serta menindak berbagai 
bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah

Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, terjadi perubahan 
UU No.31/1999 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar materi yang terdapat di dalamnya masih 
sama, tetapi ada penambahan beberapa ketentuan yang menjabarkan tindak pidana 
korupsi. Puncaknya pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, dibentuklah 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang Nomor 30 
tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu alasan utama 
pembentukan KPK adalah karena lembaga pemerintah yang menangani perkara 
tindak pidana korupsi (Kepolisian dan Kejaksaan) belum berfungsi secara efektif 
dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor 
pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi 
Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 
Melalui Inpres ini, Presiden mengamanati berbagai langkah strategis untuk 
memberantas korupsi khususnya di lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun 
di daerah. Kemudian, komitmen antikorupsi pemerintah semakin ditegaskan 
melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. 

Selain memperkuat kebijakan antikorupsi, upaya represif melalui tindakan 
penegakan hukum juga dilakukan secara masif. Di era reformasi ini, terjadi 
pengungkapan kasus korupsi dalam skala besar. Kasus- kasus korupsi yang berhasil 
diungkap sangat beragam. Mulai dari korupsi yang terjadi di pemerintahan pusat 
dan daerah, parlemen (DPR dan DPRD), peradilan, penegak hukum, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), sampai pada korupsi yang melibatkan pelaku usaha 
(swasta). 



5

HUKUM ANTI KORUPSI BAB 1  PENDAHULUAN

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 309 kepala daerah 
terlibat proses hukum terkait korupsi, baik berstatus tersangka, terdakwa maupun 
terpidana. Dugaan korupsi kepala daerah tersebut terjadi sejak diterapkannya 
sistem pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) dari tahun 2005.4 Kemudian 
sejak tahun 2002, telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi 
DPRD di berbagai daerah. Berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi 
DPRD provinsi Sumatera Barat dan menjalar ke berbagai wilayah lain seperti 
Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampir merata di 
berbagai wilayah Indonesia lainnya.5 

Selain korupsi di pemerintahan daerah, di tingkat pusat, pengungkapan 
kasus-kasus korupsi juga terjadi dengan masif. Hampir tidak ada jabatan yang 
kebal terhadap penegakan hukum. Deretan dugaan kasus korupsi yang telah 
diungkap oleh penegak hukum, beberapa diantaranya melibatkan pejabat negara, 
seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Anggota 
DPR, mantan Gubernur Bank Indonesia, mantan Deputi Senior Gubernur Bank 
Indonesia, mantan Menteri, Ketua Mahkamah Konsitusi, dan lain sebagainya.  

Fenomena pengungkapan dugaan korupsi dalam jumlah dan cakupan 
wilayah sebesar ini belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Namun 
ternyata, upaya pemberantasan korupsi selama ini masih belum membuahkan 
hasil maksimal. Berbagai hasil penelitian dan survei dari berbagai lembaga 
menunjukkan hal tersebut. 

Hasil survei Global Corruption Barometer 2013 yang dirilis oleh Tranparency 
International Indonesia menemukan data yang mengejutkan. Dalam survei 
tersebut ditemukan bahwa lembaga kepolisian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
pengadilan dan partai politik merupakan lembaga-lembaga terkorup menurut 
persepsi masyarakat. Survei ini dilakukan di 5 (lima) kota, yakni Jakarta, Bandung, 
Medan, Surabaya dan Makassar. Selain institusi terkorup, GCB juga menemukan 
data bahwa 72 persen masyarakat menilai korupsi meningkat dan 65 persen 
menyatakan bahwa pemberantasan korupsi belum efektif.6  

Sebelumnya pada tahun 2010, Kemitraan menemukan data bahwa korupsi 
dipersepsikan masih tinggi di setiap institusi-institusi dalam trias politica (eksekutif, 
legialtaif, yudikatif ). Dalam laporannya yang berjudul “Mengorupsi Trias Politica: 

4 Surabaya Post: 309 Kepala Daerah Terjerat Korupsi; 10 September 2013 http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=vie
w&id=ae489723c47571383b490ce9de33529a&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c 

5 Taufik Rinaldi, dkk, 2007, Memerangi Korupsi di Indonesia Yang Terdesentralisasi, Suatu Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan 
Daerah, Justice for the Poor, Bank Dunia, Jakarta, hlmn. 2. 

6 Transparency International, Global Corruption Barometer 2013. 
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Persepsi Korupsi Lembaga Negara di Indonesia”, secara rata-rata, lembaga penegak 
hukum menempati posisi teratas sebagai lembaga yang dipersepsikan memiliki 
tingkat korupsi yang tinggi dan lebih tinggi dari institusi lain, yakni 70% untuk 
institusi tingkat pusat dan 52% untuk institusi tingkat daerah.7 

Lembaga-lembaga penegak hukum di sini mencakup Markas Besar 
Kepolisian, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Mahkamah 
Agung dan Pengadilan Tinggi. Kemudian, rata-rata persepsi korupsi terhadap 
lembaga legislatif tingkat pusat adalah 78% dan tingkat daerah sebesar 44%. 
Lembaga eksekutif menempati posisi terendah dengan rata-rata, untuk tingkat 
pusat sebesar 32% dan tingkat daerah sebesar 44%.8 

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia juga tidak mengalami kenaikan 
yang signifikan. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2011, IPK Indonesia mengalami 
kenaikan dari poin 1,9 di tahun 2003 menjadi 3,0 di tahun 2011. Dalam rentang 
waktu selama 8 (delapan) tahun, kenaikan IPK Indonesia hanya 1,1 poin saja. Pada 
tahun 2012, skor Indonesia adalah 32, berada pada urutan 118 dari 176 negara 
yang diukur. Indonesia sejajar posisinya dengan Republik Dominika, Ekuador, 
Mesir dan Madagaskar. Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati posisi ketiga 
setelah Myanmar dan Vietnam sebagai negara dengan IPK terburuk. Skor 32 
menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang 
sudah mengakar.9 Sayangnya, skor Indonesia untuk tahun 2013 tidak mengalami 
kemajuan karena tetap di angka 32 dan menduduki ranking 114 dari 177 negara. 
Indonesia bahkan berada di bawah Philippines, Ethiopia, dan Niger yang secara 
kekuatan ekonomi jauh berada di bawah Indonesia.10

Lebih lanjut, khusus untuk birokrasi, Indonesia masih dianggap sebagai 
negara dengan tingkat inefisiensi birokrasi yang tinggi di Asia. Hal tersebut 
ditemukan oleh Survei yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy 
(PERC). Berdasarkan hasil survei PERC, Indonesia berada pada posisi kedua setelah 
India sebagai negara dengan birokrasi yang tidak efisien. Secara berturut-turut, 
India dengan skor 9,41, Indonesia 8,59, Filipina 8,37, Vietnam 8,13 dan China 
7,93.11 Hal ini memberikan gambaran bahwa pemberantasan dan pencegahan 
korupsi di birokrasi belum memberikan dampak positif bagi perbaikan birokrasi. 

7 Kemitraan, 2010, Mengorupsi Trias Politika: Persepsi Korupsi Lembaga Negara di Indonesia.
8 Ibid;
9 Transparency International Indonesia, Peluncuran Corruption Perception Index 2012,  http://www.ti.or.id/index.php/press-

release/2012/12/06/peluncuran-corruption-perception-index-2012 , (diakses tanggal 28 September 2013).
10 Untuk keterangan lebih lengkap tentang nilai korupsi Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain, silahkan 

mengunjungi website Transparency International di http://www.transparency.org/country (diakses tanggal 24 April 2014).
11 ABC News, Phillippines Among Worst Red Tape Asia, http://www.abs-cbnnews.com/nation/06/02/10/philippines-among-

worst-red-tape-asia-survey , diakses tanggal 28 September 2013.
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Beragam hasil penelitian dan survei di atas merupakan indikator bahwa 
tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Lembaga-lembaga pemerintahan di 
Indonesia masih rentan terhadap korupsi. Di sisi lain, data di atas menunjukkan 
bahwa memberantas korupsi bukanlah perkara mudah. Butuh waktu panjang, 
terencana dan konsisten agar diperoleh hasil yang maksimal. Upaya pemberantasan 
korupsi bukanlah tugas aparat penegak hukum semata. Berbagai kalangan harus 
turut serta. Institusi pemerintah, parlemen, aparat penegak hukum, masyarakat 
dan pelaku usaha (sektor swasta) harus mendukung upaya ini. 

Untuk lebih menjelaskan, gambaran yang lebih kongkret tentang korupsi 
di Indonesia, berikut ini akan ditampilkan beberapa kajian dan survei yang 
menunjukan tingkat kerentanan bangsa Indonesia dari ancaman korupsi pada 
beberapa tahun terakhir. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), trend 
korupsi di Indonesia makin hari makin menghawatirkan. Pada tahun 2011, kasus 
korupsi yang berhasil diproses oleh KPK dan Kejaksaan mencapai 436 kasus dan 
melibatkan 1.053 tersangka dan perkiraan kerugian negara yang ditimbulkan 
mencapai Rp 2,169 Trilyun. Selanjutnya, pada enam bulan pertama tahun 2012, 
KPK dan Kejaksaan berhasil menangkap 597 tersangka koruptor dan menyidik 
285 kasus dan kerugian negara yang dialami mencapai 1,22 Trilyun.12

Lebih lanjut, trend korupsi pada tahun 2013 juga tidak kalah hebatnya karena 
menurut laporan ICW, jumlah tersangka kasus korupsi selama 2013 meningkat 
menjadi 1271 orang. Peningkatan trend yang tidak menyenangkan ini ditabulasi 
dari laporan resmi sejumlah lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan 
Kepolisian.13 Perlu pula diingat bahwa modus operandi praktik korupsi semakin 
hari semakin canggih dan penerima uang hasil korupsi merambat sampai kepihak-
pihak yang diluar dugaan sebagaimana dipertontonkan dalam kasus Ahmad 
Fathanah, Luthfi Hasan Ishak, Tubagus Chaeri Wardana, Akil Mochtar dimana 
hasil korupsi mereka sampai dinikmati oleh para artis (penyanyi, bintang film, 
dan model). Kecenderungan ‘pencucian uang’ (money launder) juga makin sering 
terjadi bahkan sampai dengan pendirian perusahaan fiktf sebagaimana dalam 
sejumlah kasus, diantaranya kasus Akil Mochtar yang mendirikan perusahaan 
yang dikelola oleh istrinya sendiri.14

12 ICW, Laporan Trend Korupsi 2011 dan 2012, ICW, Jakarta 2012.
13 ICW, Laporan Trens Korupsi 2013, ICW, Jakarta, 2014. Beritanya dapat di akses pada portal Berita Satu http://www.beritasatu.

com/hukum/164117-icw-tren-pemberantasan-korupsi-meningkat-di-tahun-2013.html. (Diakses, 24 April 2014)
14 Untuk informasi lebih lengkap dari kasus-kasus di atas, liat website resmi KPK di www.kpk.go.id yang secara rutin 

menmpilkan perkembangan kasus-kasus yang ditanganinya.
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Dari sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, modus operandi yang 
sering digunakan oleh para korupstor adalah: (i) penggelapan, (ii) penyalahgunaan 
wewenang, (iii) penyalahgunaan anggaran negara/daerah, (iv) suap, (v) gratifikasi, 
dan (vi) penggelembungan anggaran (mark-up). Para aktor yang terlibat dalam 
kasus-kasus korupsi pun tidak banyak yang berubah, karena masih didominasi 
oleh: (i) anggota legistaltif (pusat dan daerah), (ii) pejabat ekeskutif (menteri dan 
pejabat kementerian dan lembaga), (iii) pejabat BUMN, (iv) para penegak hukum 
(advokat, polisi, jaksa, dan hakim) dan (v) pihak swasta serta masyarakat umum. 
Perlu diingat bahwa keterlibatan pejabat pusat dan daerah makin hari makin 
menghawatirkan, khususnya pada saat-saat pemilihan umum daerah dan pemilihan 
umum nasional yang membutuhkan mobilisasi dana yang besar. Pada saat-saat 
Pemilu/Pemilukada inilah pada pejabat daerah berasyik-masyuk dengan pengusaha 
nasional dan daerah untuk mendukung ambisi mereka berkuasa. Kenyataan seperti 
ini dapat dilihat pada sejumlah kasus yang tergambar dalam sejumlah kasus yang 
melibatkan sejumlah petinggi partai seperti kasus ‘hambalang’ dan  kasus ‘impor 
sapi’ yang melibatkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya 
pada tingkat lokal, kasus bupati Buol Arman Batalipu dan pengusaha nasional 
Hartati Murdaya sangat gamblang memperlihatkan ‘permainan’ antara pengusaha 
dan pejabat daerah yang ingin terpilih kembali sebagai bupati.   

Hal lain yang perlu diperhatikan, khususnya bagi upaya pencegahan 
karena sektor-sektor tersebut sangat rentan atas praktik-praktik korupsi. Menurut 
tabulasi yang di buat oleh ICW, sektor yang paling rentan korupsi adalah:15 (i) 
infrastruktur, (ii) anggaran daerah, (iii) Pendidikan, (iv) sosial kemasyarakatan/
keagamaan, (v) pertanian, (vi) perdagangan/perindustrian, (vii) bea cukai/pajak, 
(viii) pertambangan energy, (ix) pertanahan, dan (x) kesehatan. Sektor-sektor 
tersebut sangat rawan akan praktik korupsi sehingga perlu diwaspadai agar tidak 
terjadi lagi dimasa mendatang.

Hal khusus lain yang perlu diwaspadai adalah praktek pengadaan barang 
dan jasa di semua instansi pemerintah yang selalu saja menjadi lahan transaksi ilegal 
dan mark-up antara penguasa dan pengusaha. Menurut survei yang dilakukan oleh 
Indonesia Procurement Watch (IPW) pada tahun 2010 di Jakarta-Bogor-Depok-
Tangeran-Bekasi (Jabodetabek) bahwa dari 720 vendor yang menjadi survei ini 
mengatakan bahwa 92,7 persen mengakui bahwa mereka menyogok penguasa 
pemilik proyek untuk memenangkan tender dan hanya 1,3 persen responden yang 
mengaku tidak pernah menyogok. Selebihnya sekitar 6 persen responden memilih 

15 ICW, Trend Korupsi 2012, Laporan ICW, Jakarta, 2013. 
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untuk diam. Ketika ditanyakan alasan untuk  memberikan suap, hampir semua 
responden menjawab bahwa untuk memenangkan tender dan sebagai ucapan 
terima kasih kepada ‘pemilik’ proyek.16 

Sayangnya hal semacam di atas sampai hari ini masih marak terjadi bahkan 
makin menggila karena pengadaan Al Qur’an di Kementerian Agama pun tidak 
luput dari praktik yang menyesatkan ini, sebagaimana dapat dilihat pada kasus yang 
menjerat Ahmad Jauhari, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 
Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang divonis delapan tahun penjara.17 
Akhirnya tidak lengkap rasanya jika kita membahas kejahatan pengadaan barang 
tanpa menyebut pengadaan barang simulator SIM di kepolisian yang melibatkan 
petinggi Polri Joko Susilo yang sekarang ini sedang merenungi nasibya dipenjara 
setelah Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan 
denda 500 juta serta harta kekayaan yang berasal dari korupsi disita oleh negara.18 
Pendeknya hampir semua pengadaan barang dan jasa di pusat dan daerah perlu 
diawasi dengan seksama karena sangat rentan dengan praktik-praktik korupsi.

Sumber korupsi lain yang belum banyak didiskusikan secara terbuka adalah 
korupsi pada sektor pengelolaan sumber daya alam yang selama ini menjadi pundi-
pundi uang para pejabat dan pengusaha. Sejak zaman Soeharto semua penerimaan 
negara dari sektor sumber daya alam seperti hutan, perikanan, minyak dan gas 
bumi serta bahan galian tambang dan mineral sampai dengan sekarang masih 
dipenuhi dengan praktik-praktik korupsi. Di zaman Soeharto, misalnya, kita 
pernah mendengar dana reboisasi yang dikumpulkan selama 20 tahun mencapai 
Rp 58 trilyun atau USD 5,8 milyar yang peruntukannya tidak jelas.19  Selain itu 
semua praktik korupsi disektor hutan pada zaman Soeharto tidak pernah tersentuh 
penegak hukum dan nanti pada akhir-akhir ini saja sejumlah kasus korupsi di 
sektor Kehutanan seperti kasus yang melibatkan Bupati Palalawan Tengku Azmun 
Djafar, Gubernur Suwarna Abdul Fatah, DL Sitorus mendapatkan perhatian 
setelah KPK meningkatkan penegakan undang-undang tindak pidana korupsi  di 
sektor kehutanan.20

16 Indonesia Procurement Watch, Laporan Survey Pengadaan Barang/Jasa di Jabodetabek, Jakarta, 2010.
17 Berita lengkapnya dapat dibaca di Koran Tempo, 10 April 2014. Selengkapnya kunjugi website Koran tersebut di http://www.

tempo.co/read/news/2014/04/10/063569710/Korupsi-Al-Quran-Jauhari-Divonis-8-Tahun-Penjara (diakses 16 Mei 2014)
18 Kasus ini menjadi headline berhari-hari di media nasional. Salah satu beritanya dapat dibaca di Kompas, 3 September 2013. 

Silahkan baca di website berikut: http://nasional.kompas.com/read/2013/09/03/1620347/Irjen.Djoko.Susilo.Divonis.10.Tahun.
Penjara.Denda.Rp.500.Juta. (Diakses 16 Mei 2014).

19 Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dana reboisasi ini, silahkan baca Christopher Barr, Ahmad Dermawan, Herry 
Purnomo, Heru Komarudin, Financial Governance and Indonesia’s Reforestation Fund during the Soeharto and Post-Soeharto 
periods, 1989-2009: A Political Analysis of Lessons for REDD+, Occasional paper 52. CIFOR, Bogor, Indonesia. Tersedia online di 
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-52.pdf. (Diakses: 16 ei 2014).

20 Keterangan lebih lanjut soal kasus-kasus tersebut, baca ICW dan Kemitraan, Pemberantasan Jekahatan Kehutanan Setengah 
Hati, Laporan Hasil Penelitian Kinerja Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang di Sektor Kehutanan, Kontak Rakyat Borneo, 
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Korupsi di sektor sumber daya alam juga marak disektor minyak dan gas 
bumi serta pertambangan mineral lainnya. Nanti pada akhir-akhir ini saja, KPK 
berhasil mengendus para penjahat tersebut dan ternyata melibatkan para pejabat di 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta sejumlah anggota parlemen. 
Sebagai contoh, direktur SKK Migas baru saja di vonis tujuh tahun penjara 
akibat menerima suap.21  Untuk menintensifkan pengawasan sektor sumber daya 
ala mini, KPK baru saja melakukan kajian komprehensif tentang kemungkinan 
korupsi pada sektor tambang dan mineral yang temuannya menyimpulkan bahwa 
sektor ini sangat rentan terhadap korupsi dan kerugian negara yang hilang selama 
ini sangat signifikan jumlahnya.22

Memperhatikan hal-hal di atas, sudah saatnya segenap bangsa Indonesia 
khususnya dunia pendidikan untuk meningkatkan kerja keras dalam pencegahan 
dan pemberantasan korupsi di bumi pertiwi tercinta.  Khusus untuk jajaran 
Fakultas Hukum (dosen dan mahasiswa) sudah selayaknya untuk menjadi ujung 
tombak dan menjadi panutan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, 
karena ditangan merekalah masa depan penegakan hukum anti korupsi di 
Indonesia berada. Semoga upaya ini bermanfaat adanya.

Save Our Borneo, ICW, Kemitraan, Jakarta, 2012.
21 Berita tentang hal ini dapat di akses di Jakarta Post, 29 April 2014.  http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/29/rudi-

rubiandini-gets-seven-years-bribery.html (Diakses 16 Mei 2014)
22 Untuk informasi lebih lanjut, baca KPK, Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan 

Batubara, Puslitbang Pencegarah KPK, Jakarta, 3014.
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BAB 2
Pengertian Korupsi
Oce Madril & Hasrul Halili

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, 
kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis 
oleh banyak ilmuwan dan filosof.23 Aristoteles misalnya, yang diikuti 

oleh Machivelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai 
korupsi moral (moral corruption).24 Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk 
konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam 
sistem demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum, tetapi tidak lebih hanya 
berupaya melayani diri sendiri.25 Fenomena ini terjadi meluas di berbagai negara 
di dunia, tak mengenal label sebuah negara itu adalah negara tertinggal, negara 
berkembang atau bahkan negara maju. Korupsi terjadi hingga merusak setiap 
sendi ekonomi.

2.1  Pengertian Korupsi 

Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptu. Kemudian, muncul 
dalam bahasa Inggris dan Prancis corruption, dalam bahasa Belanda korruptie, 
selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.26 Kata corruptio 
memiliki makna yang sangat luas namun sering juga disamakan artinya dengan 
penyuapan seperti yang disebut dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins  (1977). 27

Dalam pengertian kata yang lebih luas, Poerwadarminta dalam Kamus 
Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menggunakan 

23 Mansyur Semma, 2008, Negara dan Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 32.
24 Albert Hasibuan, 1997, Titik Pandang Untuk Orde Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 342-347.
25 Ibid.
26 Lihat Andi Hamzah, 1985, Korupsi : Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 2-3.
27 Lihat Andi Hamzah, 2008, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm.5.
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kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima 
uang sogok)”28. Sedangkan The Oxford Unabridged Dictionary (kamus lengkap 
oxford) mendefinisikan korupsi sebagai “penyimpangan atau perusakan integritas 
dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Kemudian, 
“webster’s Collegiate Dictionary (Kamus Perguruan Tinggi Webster) mendefinisikan 
korupsi sebagai “bujukan untuk berbuat salah dengan cara-cara yang tidak pantas 
atau melawan hukum seperti penyuapan”.29

Pengertian ringkas yang dipergunakan oleh Bank Dunia adalah 
“penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (The abuse of public 
office for private gain)”.30 

Definisi ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Susan Rose Ackerman 
bahwa corruption is the misuse of public power for private gain.31 Transparency 
International (TI), juga menggunakan defenisi yang hampir sama, yakni korupsi 
melibatkan perilaku pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, 
dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka 
sendiri, atau yang dekat mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang 
dipercayakan kepada mereka.”32

Beragam pendekatan juga dapat digunakan untuk mendefenisikan korupsi. 
Pendekatan sosiologis misalnya seperti yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas 
dalam bukunya The Sociology of Corruption, akan lain artinya kalau kita melakukan 
pendekatan normatif, begitu pula dengan politik dan ekonomi. Misalnya, Alatas 
memasukkan “nepotisme” dalam kelompok korupsi dalam klasifikasinya, yang 
tentunya hal seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.33 Pendekatan 
digunakan oleh Mubyarto, yang fokus menyoroti korupsi atau penyuapan dari segi 
politik dan ekonomi saja, mengutip pendapat Smith34 sebagai berikut35 :

28 W.J.S Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 524
29 Moh. Masyhuri Na’im, ett.all, 2006, NU Melawan Korupsi,Kajian Tafsir dan Fiqh,Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan 

Korupsi PB NU, Jakarta, hlm.24.
30 Lihat Hamid Basyaib,dkk,”Mencuri Uang Rakyat,16 Kajian Korupsi di Indonesia,Buku 1,Yayasan Aksara,Jakarta,2002 hlm 

99,dalam DR. KH.Moh. Masyhuri Na’im,MA,dkk,”NU Melawan Korupsi,Kajian Tafsir dan Fiqh”,Tim Kerja Gerakan Nasional 
Pemberantasan Korupsi PB NU,Jakarta,hlm 24

31 Susan Rose Ackerman, 1999, Corruption and Government, Causes, Consequences, and Reform, Cambridge University Press, 
United Kingdom, hlmn 91.

32 Lihat Transparancy International,Buku Sumber TI, diedit oleh Jeremy Pope,Berlin TI,1996,hlm 1, dalam DR. KH.Moh. 
Masyhuri Na’im,MA,dkk,”NU Melawan Korupsi,Kajian Tafsir dan Fiqh”,Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PB 
NU,Jakarta,hlm 24

33 Di dalam Andi Hamzah, op.cit., hlm.6.
34 Theodore M. Smith,”Corruption Tradition and Change”, Indonesia, No. 11 April 1971, Cornell University.
35 Mubyarto, 1977, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, hlm. 60.
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“On the whole corruption in Indonesia appears to present 
more of a recuring political problem than an economic one. It 
undermines the legitimacy of the government in the eye of the 
young, educated elite and most civil servants ... Corruption 
reduces support for the government among elites at the province 
and regency level”

Definisi lain yang disampaikan oleh A.S. Hornby dan kawan-kawan 
mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan 
penerimaan hadiah berupa suap (the offering and accepting of bribes), serta kebusukan 
atau keburukan (decay).36 Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian 
korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang 
berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang 
kepentingan umum.37

Menurut Robert Klitgaard, definisi korupsi adalah ketika seseorang secara 
tidak halal meletakan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita 
yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk 
dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat 
menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan seperti soal tarif, 
pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan 
menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman, 
dan sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi 
tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan sering terjadi 
sekaligus di kedua sektor tersebut.38 

Hal yang sama dikemukakan oleh Wertheim. Menurutnya, seorang pejabat 
dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila ia menerima hadiah dari 
seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang 
menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian 
ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang 
lain.39 Pengertian yang lebih luas dikatakan oleh David H. Baley. Menurutnya, 
korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum yang 
meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan 

36 A.S. Hornby, et.al., 1963, The Advanced Leaner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press, London, hlm.218.
37 David M. Chalmers, 1975, Encylopedia Americana, Americana Corporation, New York, hlm.22
38 Lihat Robert Klitgaard, 1998, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. xix.
39 W. F. Wertheim, “Segi-segi Sosiologi Korupsi di Asia Tenggara” dalam Muchar Lubis dan James C. Scoot (ed.), 1977, Etika 

Pegawai Neger, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, hlm. 13-14.
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pribadi yang tidak selalu berupa uang.40 Batasan yang luas dengan titik berat 
pada penyalahgunaan wewenang, memungkinkan dimasukkannya penyuapan, 
pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik 
sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, dan nepotisme dalam korupsi.41

Pendapat lainnya ditandaskan oleh Waterbury,42 yang mengurai korupsi 
dalam dua definisi berbeda, yakni korupsi dalam arti hukum dan korupsi 
berdasarkan norma. Pada beberapa kalangan masyarakat, kedua definisi ini 
dapat berbentuk serupa. Dalam perspektif hukum, korupsi adalah tingkah laku 
mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain yang dilakukan oleh 
pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum. Sementara  
menurut norma, pejabat pemerintah dapat dianggap korup tanpa harus melihat 
apakah hukum dilanggar atau tidak. Tingkah laku korup atau tidak ditentukan 
hanya berdasarkan pandangan masyarakat berdasarkan norma yang berlaku pada 
masyarakat tersebut. Seseorang dapat saja dinyatakan melakukan korupsi menurut 
hukum, namun belum tentu menurut norma pada masyarakat. Dapat pula 
sebaliknya, bahwa seseorang yang dinilai korup oleh standar norma masyarakat, 
dapat bersih menurut hukum.43

Beragam pengertian istilah korupsi di atas menunjukkan bahwa tidak ada 
kesatuan konsep mengenai definisi korupsi. Hal yang pasti adalah bahwa makna 
korupsi dapat diuraikan menurut berbagai pendekatan. Buku ini pun hendak 
memberikan perspektif tersendiri. Berdasarkan pendapat para pakar, pada umumnya 
korupsi dapat dijelaskan dalam dua model pengertian. Pertama, korupsi adalah 
penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.44 Kedua, korupsi adalah 
tindakan suap menyuap untuk mempengaruhi kewenangan penyelenggara negara. 

2.2  Korupsi Menurut Hukum Indonesia  

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, substansi tindak pidana korupsi 
sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1957. Substansi korupsi terlihat dari pasal-
pasal yang mengatur tentang kejahatan yang terkait jabatan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP telah mengkategorikan beberapa 

40 Chandra Muzaffar, 1986, Wabah Korupsi dalam Seri Wawasan Korupsi, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, hlm. 11.
41 Elwi Danil, 2012, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6.
42 John Waterbury, 1976, Corruption, Political Stability and Development : Comparative Evicence from Egypt, Government and 

Opposition, Morroco, hlm. 426-443.
43 Ibid, hlm. 342.
44 Pendapat ini salah satunya diutarakan oleh Susan Rose Ackerman, bahwa corruption is the misuse of public power for private 

gain. Lihat  dalam Susan Rose Ackerman, 1999, op. cit, hlmn 91.
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perbuatan seperti penggelapan dan kejahatan yang dilakukan penyelenggara 
negara. Hal tersebut misalnya terdapat dalam BAB XXVIII Buku II KUHP dan 
secara spesifik terdapat juga dalam Pasal 209 dan 210 yang mengatur tentang 
orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut actieve omkoping. 

Akan tetapi, aturan hukum yang secara tegas menyatakan korupsi sebagai 
kejahatan (kriminalisasi korupsi) dimulai sejak Peraturan Penguasa Militer Angkatan 
Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 tertanggal 9 April 1957. Peraturan tersebut 
diterbitkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer atas angkatan 
darat seluruh Indonesia. Konsideran dari peraturan tersebut menyatakan : 

“bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas 
perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang 
oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata 
cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas 
korupsi... dan seterusnya”

Menilik kata-kata dalam konsideran tersebut di atas, maksud dari kata 
memperbaiki yaitu peraturan-peraturan (laws), dan manusianya (human). Hal 
yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan diatas ialah adanya usaha 
untuk pertama kali memakai istilah-istilah korupsi sebagai istilah hukum dan 
memberi batasan pengertian korupsi sebagai berikut : “Perbuatan-perbuatan yang 
merugikan keuangan dan perekonomian.”45

Kemudian pada tahun 1960 ditetapkan Undang-Undang Nomor 24/
Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana 
Korupsi sebagai konsekuensi bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang 
pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, bersifat temporer, yang berlandaskan 
Undang-Undang Keadaan Bahaya dicabut karena keadaan sudah menjadi normal. 
Peraturan Penguasa Perang Pusat diambil alih sepenuhnya oleh Undang-Undang 
nomor 24/Prp/1960 ini dengan sedikit perubahan.

Pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b kata “perbuatan” diganti dengan “tindakan” 
karena undang-undang ini memakai istilah “tindak pidana korupsi” bukan 
“perbuatan korupsi pidana”. Pada sub c ditambah Pasal 415, 416, 417, 423, 425, 
dan 435 KUHP. Pasal-pasal pada sub c tersebut merupakan ketentuan yang terkait 
penggelapan dalam jabatan. Pasal-pasal tersebut sebelumnya tidak dimasukan 
ke dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat. Padahal penggelapan dalam jabatan 
merupakan salah satu bentuk korupsi di samping suap-menyuap (Pasal 209, 210, 
418, 419, dan 420 KUHP).46

45  Andi Hamzah, op.cit., hlm.41-42.
46  Ibid.
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Pada tahun 1971 kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-undang ini, 
terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi, sebagai berikut :  

1. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian 
negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan 
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

2. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara 
langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara; 

3. Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 
210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.; 

4. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti 
dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau 
sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya 
atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan 
atau kedudukan itu; 

5. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan 
kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 
K.U.H.P. tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang 
berwajib. 

6. Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan 
tindak pidana-tindak pidana tersebut diatas. 

Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dirasa sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan kejahatan tindak pidana korupsi pada tahun 1999, pasca-
gerakan reformasi, disahkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahasan Atas Undang-undang Nomor 
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dua Undang-
undang yang disebutkan terakhir masih berlaku hingga saat ini.
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Seperti yang disampaikan oleh Elwi Danil, paling sedikit ada lima belas 
aspek pembaharuan yang dapat diposisikan sebagai karakteristik yuridis yang 
melekat di dalam kedua UU TIPIKOR, yaitu:47

1. Aspek hukum yang membedakan antara Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 adalah 
dirumuskannya secara eksplisit tindak pidana korupsi sebagai delik formil, 
sehingga dengan demikian setiap pengembalian kerugian keuangan 
negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa;

2. Diterapkannya konsep ajaran melawan hukum materiil (materiele 
wederrechtelijkheid) dalam fungsinya secara positif;

3. Adanya pengaturan tentang korporasi sebagai subyek hukum di samping 
perseorangan;

4. Adanya pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi kriminal 
yang dapat diberlakukan ke luar batas teritorial Indonesia;

5. Adanya pengaturan tentang sistem pembalikan beban pembuktian 
terbatas atau berimbang atau “balanced burden of proof”;

6. Adanya pengaturan tentang ancaman pidana dengan sistem minimum 
khusus di samping ancaman maksimum;

7. Diintroduksinya ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan;
8. Adanya pengaturan tentang penyidikan gabungan (joint investigation 

teams) dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya 
di bawah koordinasi jaksa agung;

9. Adanya pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang 
lebih luas yang diawali dengan pembekuan rekening tersangka/
terdakwa, yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan;

10. Adanya pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana 
kontrol sosial yang dipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan 
hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif;

11. Adanya pengaturan yang mengamanatkan kepada pembuat undang-
undang untuk membentuk sebuah Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang bersifat independen;

12. Adanya pengakuan secara eksplisit menyebutkan korupsi sebagai 
“extra ordinary crime” yakni kejahatan yang pemberantasannya harus 
dilakukan secara luar biasa.

13. Dirumuskannya gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana 
korupsi;

47  Elwi Danil, op.cit., hlm. 47.
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14. Penganutan sistem pembalikan beban pembuktian (omkering van de 
bewijslast) secara terbatas;

15. Perluasan sumber alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari 
informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara 
elektronik.

Karakteristik yuridis yang terkandung dalam UU TIPIKOR, secara 
keseluruhan telah menggambarkan adanya dinamika pembaharuan hukum 
pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.48 Dalam undang-undang 
tersebut dapat dilihat bahwa pembentuk undang-undang telah secara sistematis 
merumuskan kurang lebih tiga puluh jenis korupsi ke dalam berbagai delik tentang 
tindak pidana korupsi yang dijabarkan dalam tiga belas pasal yang kemudian 
dikelompokkan ke dalam sembilan jenis tindak pidana korupsi,49 yaitu :

1. Merugikan keuangan negara
Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan unsur merugikan keuangan 

negara terdapat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Namun, 
konsep kerugian negara yang dianut UU Tipikor adalah konsep kerugian negara 
dalam arti  formil. Komariah Emong Sapardjaja menjelaskan, unsur dapat 
merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti 
langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap 
merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan 
kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak 
penting.50

2. Suap menyuap 
Pengertian suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemberian 

dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam arti yang 
lebih luas, suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat dalam bentuk lain. 
Pemberian tersebut dimaksudkan supaya pegawai negeri atau penyelenggara 
negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 
dengan kewajibannya; atau pemberian kepada penyelenggara negara karena atau 
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau 

48 Ibid., hlm. 47-48.
49 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami Untuk Membasmi, KPK, Jakarta, hlm. 24-94.
50 “Undang-Undang Korupsi Menganut Kerugian Negara dalam Arti Formil”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/

hol14428/uu-korupsi-menganut-kerugian-negara-dalam-arti-formil . diakses pada tanggal 10 September 2013.
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tidak dilakukan dalam jabatannya. Mengenai suap menyuap ini diatur diantaranya 
dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 6 ayat 1 
huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c, d, dan 
Pasal 13 UU TIPIKOR.

3. Penggelapan dalam jabatan
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh 

seseorang yang menjalankan jabatan sebagai pegawai negeri yang dengan sengaja 
menggelapkan uang atau surat berharga, memalsukan buku-buku atau daftar-daftar 
khusus untuk pemeriksaan administrasi,  dan menggelapkan, menghancurkan, 
merusakkan 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. Perihal penggelapan dalam jabatan 
ini lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c, 
UU TIPIKOR. 

4. Pemerasan
Bentuk korupsi ini mengandung arti penggunaan ancaman dan paksaan 

oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan 
kekuasaan. Paksaan tersebut dilakukan agar seseorang memberikan sesuatu 
atau membayar sesuatu. Pemerasan ini dapat terjadi antara pegawai negeri atau 
penyelenggara negara terhadap seseorang atau antar sesama penyelenggara negara. 
Mengenai pemerasan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 
huruf f, dan Pasal 12 huruf g UU TIPIKOR. 

5. Perbuatan curang 
Ada sekitar 6 (enam) rumusan dalam kelompok perbuatan curang51: 

Pertama, Pemborong berbuat curang adalah korupsi. Definisinya adalah pemborong, 
ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan 
yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang 
yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara 
dalam keadaan perang. 

51  Selengkapnya lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan Pasal 12 huruf h  UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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Kedua, Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. 
Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau 
penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat 
membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam 
keadaan perang. 

Ketiga, Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi. Definisinya 
adalah setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI/Polri 
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara 
dalam keadaan perang. 

Keempat, Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah 
korupsi. Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan 
barang keperluan TNI/Polri dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang 
dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. 

Kelima, Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah 
korupsi. Definisinya adalah orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau 
orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI/Polri yang membiarkan 
membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara 
dalam keadaan perang. 

Keenam, Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang 
lain adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di 
atasnya 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.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
Mengenai benturan kepentingan dapat terjadi dalam pengadaan barang dan 

jasa, pemborongan atau persewaan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf 
i UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau 
penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja 
turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat 
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus 
atau mengawasinya. 
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7. Gratifikasi 
Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam UU TIPIKOR adalah pemberian 

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik 
yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.52

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 
dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan 
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sementara yang nilainya 
kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi 
tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Gratifikasi bukanlah suap jika 
penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.53

2.3 Korupsi Menurut Konvensi Internasional 

Sebelum munculnya UNCAC, The Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) telah menetapkan The Convention on Combating 
Bribery of Foreign Public Officials in International Bussiness Transactions and Related 
Documents. Konvensi ini diadopsi pada tanggal 21 November 1997. Konvensi 
ini menetapkan standar yang mengikat secara hukum untuk mengkriminalisasi 
penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional dan 
memberikan sejumlah langkah-langkah terkait untuk efektivitas berlakunya 
konvensi. Ini adalah konvensi yang pertama dan satu-satunya instrumen 
internasional anti-korupsi yang fokus pada ‘sisi penawaran’ dari transaksi suap.54 

Konvensi ini terdiri dari 17 Pasal yang mengatur tentang perbuatan yang 
dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing, 
pertanggungjawaban subyek hukum, pidana, yurisdiksi, penegakan, daluarsa, 
pencucian uang, akuntansi (keuangan), mutual legal assistance, ekstradisi, tanggung 

52 Lihat penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

53 Lihat Pasal 12 B dan 12 C UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.

54 Lebih lanjut lihat http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm, diakses pada tanggal 29 September 
2013.
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jawab pemerintah, monitoring dan tindak lanjut, penandatanganan dan aksesi, 
ratifikasi dan penyimpanan, keberlakuan, amandemen dan penarikan. Pada 
dasarnya Konvensi ini hampir sama dengan pemahaman tentang “active bribery” 
atau penyuapan aktif. Akan tetapi konvensi ini tidak secara definitif menyebutkan 
istilah tersebut di atas agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan penyuapan 
pasif (penerima) karena dalam kondisi tertentu kadangkala penerima bertindak 
lebih aktif dibandingkan pemberi. Dalam mekanisme penegakan hukum, negara 
peserta diharuskan untuk mengambil tindakan tegas kepada pelaku tanpa harus 
menyeragamkan sistem hukumnya. 

Kemudian pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi 
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Kovensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Melawan Korupsi. Penandatanganan konvensi 
ini berlangsung pada konferensi di Merida, Mexico, pada tanggal 9-11 Desember 
2003. Indonesia merupakan salah satu penandatangan dan menjadi negara pihak 
(state party) dalam konvensi ini.   Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia 
melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations 
Convention Against Corruption (UNCAC).  Posisi Indonesia sebagai salah satu 
negara pihak berkewajiban untuk menyesuaikan dan mengimplementasikan 
norma UNCAC dalam hukum positif Indonesia.

Deklarasi antikorupsi internasional yang kemudian dikenal dengan 
Declaration Of 8th International Conference Against Corruption secara tegas 
menyakini bahwa korupsi mengerosi tatanan moral masyarakat, mengingkari hak-
hak asasi manusia, khususnya hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti 
demokrasi, merusak aturan hukum, mengganggu pembangunan, dan merusak 
tatanan ekonomi yang bebas dan terbuka. 

Konferensi tersebut  juga mempercayai  bahwa memerangi korupsi  adalah 
urusan setiap orang dari setiap masyarakat. Memerangi korupsi mencakup pula 
mempertahankan dan  memperkuat nilai-nilai etika dalam semua masyarakat. 
Karena itu, sangat penting untuk menumbuhkan kerjasama diantara pemerintah, 
masyarakat sipil, dan pihak usaha swasta. Peran dari masyarakat sipil adalah untuk 
menghilangkan resistensi yang muncul dari pihak-pihak yang menyukai status 
quo dan untuk memobilisasi masyarakat umum untuk melakukan reformasi guna 
memberantas korupsi. 

Secara umum, UNCAC mengandung 4 (empat) hal yaitu :55 

55  Lebih lanjut lihat http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/convention-highlights.html, diakses pada tanggal 29 
September 2013.
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1. Pertama perihal pencegahan korupsi. Pencegahan merupakan 
yang pertama dan utama dalam upaya melawan korupsi. Langkah-
langkah pencegahan diarahkan pada dua sektor; publik dan swasta. 
Termasuk disini adalah model kebijakan pencegahan, pembentukan 
badan antikorupsi, dan penguatan transparansi biaya kampanye dan 
politik.  Negara harus berusaha untuk memastikan bahwa pelayanan 
publik tunduk pada prinsip efisiensi, transparansi dan rekrutmen 
pegawai harus berbasis kinerja atau prestasi. Setelah direkrut, pegawai 
negeri harus tunduk pada kode etik, transparansi harta kekayaan dan 
informasi lainnya serta patuh pada tindakan disipliner. Transparansi 
dan akuntabilitas dalam hal keuangan publik juga harus dipromosikan, 
dan harus ada mekanisme khusus untuk pencegahan korupsi, di wilayah 
kritis sektor publik, seperti peradilan dan pengadaan barang dan jasa 
(public procurement). Masyarakat yang menggunakan pelayanan 
publik pasti mengharapkan standar perilaku yang tinggi dari pegawai 
pelayanan publik. 

  Mencegah korupsi juga memerlukan upaya dari semua anggota 
masyarakat. Dalam konteks ini, konvensi menyerukan negara pihak 
untuk mempromosikan secara aktif keterlibatan organisasi non-
pemerintah berbasis masyarakat, serta elemen-elemen masyarakat sipil, 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi dan apa 
yang bisa dilakukan untuk memberantasnya. Secara khusus, Pasal 5 
konvensi memerintahkan setiap Negara Pihak untuk membangun dan 
mempromosikan praktik-praktik yang efektif untuk tujuan pencegahan 
korupsi .

2. Kedua, terkait kriminalisasi. Konvensi ini mengharuskan negara pihak 
untuk menetapkan jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
terkait untuk mengatasi luasnya cakupan tindakan korupsi, jika negara 
tersebut belum mempunyai peraturan khusus tentang itu. Konvensi ini 
melampaui instrumen hukum yang sudah ada pada umumnya. Korupsi 
tidak hanya terkait dengan penyuapan (bribery) dan penggelapan 
dana publik (embezzlement of public funds), tetapi juga meliputi 
perdagangan pengaruh (trading in influence) dan penyembunyian 
dan pencucian (concealment and laundering) hasil korupsi. Selain itu, 
korupsi juga meliputi tindakan pelanggaran hukum terkait lainnya, 
seperti pencucian uang (money-laundering) dan menghalang-halangi 
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penegakan (upaya) hukum (obstructing justice). Kriminalisasi dalam 
konvensi ini juga terkait korupsi di sektor swasta. 

3. Ketiga, kerja sama internasional. Dunia internasional sepakat untuk 
bekerja sama dalam setiap aspek pemberantasan korupsi, termasuk 
pencegahan, investigasi, dan penuntutan terhadap koruptor. Negara-
negara terikat dengan konvensi ini untuk membuat bentuk-bentuk 
khusus bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dalam 
pengumpulan dan pertukaran bukti untuk digunakan di pengadilan 
dan untuk mengekstradisi pelaku. Negara juga diminta untuk 
mengambil langkah-langkah yang akan mendukung pelacakan 
(tracing), pembekuan (freezing), penyitaan (seizure) dan perampasan 
(confiscation) hasil korupsi.

4. Keempat, pemulihan aset (asset recovery). Pemulihan aset merupakan 
prinsip dasar yang menjadi terobosan dalam konvensi. Ini merupakan 
isu yang sangat penting bagi banyak negara berkembang dimana 
tingginya korupsi telah menjarah kekayaan nasional, dan dimana 
sumber daya sangat dibutuhkan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi 
masyarakat di bawah  pemerintahan baru. Beberapa ketentuan dalam 
konvensi ini mengatur mengenai bagaimana kerjasama dan bantuan 
dalam asset recovery akan dilakukan. Secara khusus, dalam kasus 
penggelapan dana publik, properti yang disita akan dikembalikan ke 
negara yang meminta. Terkait hasil pelanggaran lainnya yang ada dalam 
konvensi ini, maka properti akan dikembalikan dengan memberikan 
bukti kepemilikan atau pengakuan kerusakan yang ditimbulkan ke 
negara yang meminta. Dalam semua kasus lain, pertimbangan prioritas 
akan diberikan kepada pengembalian kekayaan yang disita untuk 
negara yang meminta, kembalinya kekayaan tersebut kepada pemilik 
sah sebelumnya atau untuk kompensasi para korban.

Ketentuan asset recovery yang efektif akan mendukung upaya negara-
negara untuk memperbaiki dampak terburuk dari korupsi. Pada saat yang sama, 
mengirimkan pesan kepada pejabat yang korup bahwa tidak akan ada tempat 
untuk menyembunyikan aset terlarang (illicit asset) hasil korupsi. Berdasarkan 
hal itu, ketentuan Pasal 51 menegaskan prinsip dasar bahwa aset hasil korupsi 
harus dikembalikan ke negara-negara asal. Pasal 43 mewajibkan negara pihak 
untuk memperpanjang kerjasama yang seluas-luasnya dalam hal penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini. 
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UNCAC memang tidak secara tegas mendefinisikan apa yang dimaksud 
dengan korupsi. Namun, konvensi menetapkan sejumlah tindakan yang 
termasuk korupsi, diantaranya penyuapan pejabat-pejabat publik nasional 
(bribery of national public officials),  penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan 
pejabat-pejabat dari oraganisasi-organisasi internaional publik (bribery of foreign 
public officials and officials of public international organizations), penggelapan, 
penyelewenagan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik 
(embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official), 
memperdagangkan pengaruh (trading in influence), penyalahgunaan fungsi (Abuse 
of function), memperkaya secara tidak sah (Illicit enrichment), penyuapan dan 
penggelapan kekayaan dalam sektor swasta (bribery and emblezzement of property 
in the private sector), penyembunyian dan pencucian hasil kejahatan (concealment 
and laundering of proceeds of crime), dan perbuatan menghalang-halangi proses 
penegakan hukum (obstruction of justice).

2.4 Karakteristik Tindak Pidana Korupsi 

2.4.1 Kejahatan Transnasional (Transnational Crime)
Di dalam berbagai kongres internasional mengenai “The Prevention of 

Crime and the Treatment of Offender” yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens 
dibicarakan dan mendapat perhatian serius dari para peserta. Hal itu terbukti 
dengan ditempatkannya masalah korupsi sebagai bagian dari agenda pembicaraan 
di dalam berbagai kongres. Misalnya di dalam kongres PBB ke-6 tahun 1980 di 
Caracas Venezuela, tindak pidana korupsi diklasifikasikan ke dalam tipe kejahatan 
yang sukar dijangkau oleh hukum (offences beyond the reach of the law).56

Sementara itu, konferensi internasional antikorupsi ke-7 tahun 1995 di 
Beijing, mencatat tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan yang sulit 
pembuktiannya. Kesimpulan yang sama diungkapkan di dalam kongres PBB ke-9 
di Kairo, yang menyatakan bahwa pola perkembangan tindak pidana korupsi 
semakin menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangan. 
Kongres merekomendasikan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa, agar memberikan perhatian yang intensif guna menemukan langkah-
langkah baru dalam memerangi korupsi korupsi di kalangan pejabat publik. 
Kongres itu memberi pula sebuah catatan khusus tentang kemungkinan telah 

56  Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm.61-62.
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terjadinya peningkatan interaksi antara kasus-kasus di kalangan pejabat publik  
(cases official corruption) dengan organisasi kejahatan transnasional (transnational 
crime organization).57 

Setelah bertemu dan membahas bersama permasalahan korupsi ini 
komunitas Internasional akhirnya mencapai titik puncak keresahan bersama 
dengan mendeklarasikan United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) 
yang disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida Mexico pada Desember 
2003. Kemudian Sidang Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 57/ 
169 telah mengadopsi draft tersebut sebagai dokumen yang sah dan siap untuk 
ditandatangani oleh negara peserta konferensi diplomatik dimaksud.

2.4.2 Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary crime)
Selain kejahatannya yang bersifat transnasional, tindak pidana korupsi juga 

disebut sebagai extraordinary crime. Dalam penjelasan paragraf kedua Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dijelaskan bahwa :

“mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas 
sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu 
dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana 
korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem 
pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.”

Dapat kita lihat bahwa karakteristik tindak pidana korupsi yang akhirnya 
disebut sebagai extraordinary crime memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda 
dengan tindak pidana lainnya. Pembuat undang-undang pemberantasan tindak 
pidana korupsi sampai pada konstruksi hukum yang mengandung penyimpangan 
berupa pengecualian sebagaimana terlihat dalam uraian di atas, semata mata 
hanyalah dimaksudkan untuk mempercepat proses penanganan tindak pidana 
korupsi, dan memberikan kemudahan-kemudahan prosedural kepada penegak 
hukum dalam hal pembuktian pada semua tingkat pemeriksaan. 

Kebijakan demikian didasari atas pertimbangan rasional akan bahaya yang 
dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Terdapat cukup alasan rasional 
untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary 
crime), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar 

57  The United Nations, 1996, The United Nations and Crime Prevention, United Nations, New York, hlm. 31-32.
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biasa (extraordinary measure) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen 
hukum yang luar biasa pula (extraordinary instrument).58

2.4.3 Kejahatan Sistemik dan Terstruktur 
Korupsi juga dapat dikatakan sebagai kejahatan sistemik. Artinya, korupsi 

dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Korupsi dilakukan dari hulu hingga 
hilir. Di hulu, korupsi sudah terjadi sejak perencanaan anggaran, pengalokasian 
anggaran dan penetapan anggaran untuk proyek-proyek pemerintah. Bahkan, 
anggaran untuk bantuan sosial dan hibah pun sudah mulai dikorupsi sejak 
perencanaan. Sementara di hilir, korupsi terjadi pada tahap pelaksanaan proyek-
proyek yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah. 

Berbagai kasus korupsi yang dibongkar oleh KPK membuktikan bahwa 
korupsi terjadi secara sistemik, dari hulu hingga hilir. Misalkan kasus korupsi 
Dana Penyesuaian Insfrastruktur Daerah (DPID). Kasus ini melibatkan salah 
seorang anggota DPR yang juga anggota Badan Anggaran DPR, yakni Wa Ode 
Nurhayati. Dalam kasus tersebut, dana yang akan diperuntukkan bagi percepatan 
pembangunan insfrastruktur daerah “diperjualbelikan”. Ada mafia anggaran yang 
memperdagangkan alokasi untuk daerah. Bagi daerah-daerah yang menginginkan 
mendapat dana alokasi DPID, harus membayar sejumlah uang tertentu kepada 
anggota Badan Anggaran DPR. Pola suap menyuap inilah yang terbukti sebagai 
tindakan korupsi berdasarkan putusan kasus korupsi Wa Ode Nurhayati. 

Selain kasus Wa Ode Nurhayati, korupsi sistemik juga terlihat dari kasus 
korupsi pembangunan Wisma Atlet. Kasus tersebut melibatkan anggota DPR, 
Muhammad Nazaruddin, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid 
Muharram, serta pihak swasta yang menjadi rekanan proyek, Mindo Rosalina 
Manulang dan Mohammad El Idris. Dalam kasus ini terlihat bagaimana pola dan 
modus korupsi yang dilakukan secara sistemik. Proses korupsi telah dimulai sejak 
pengalokasian anggaran, tender proyek, pelaksanaan pengadaan dan pembangunan 
proyek.  

2.5 Prinsip-Prinsip Anti-Korupsi 

2.5.1 Tranparansi 
Tranparansi berkaitan erat dengan akses informasi publik. Warga masyarakat 

yang memiliki informasi, yang sadar mengenai hak-haknya dan menegakkan 

58  Elwi Danil, op.cit., hlm.76.
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hak-hak itu dengan percaya diri, adalah landasan yang sangat penting bagi sitem 
integritas nasional,59 oleh karena publik mempunyai hak untuk tahu. Seperti yang 
dikatakan Geoffrey Palmer yang dikutip oleh Jeremy Pope yaitu :

1. Publik yang banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik 
dalam proses demokrasi;

2. Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan 
meneliti tindakan-tindakan pemerintah; kerahasiaan adalah hambatan 
besar pada pertanggungjawaban pemerintah;

3. Pegawai negeri yang mengambil keputusan-keputusan yang penting 
yang berdampak pada banyak orang  agar bertanggung jawab dan 
pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa 
yang dikerjakannya;

4. Arus infromasi yang lebih baik menghasilkan pemerintah yang lebih 
efektif dan membantu pengembangan kebijakan yang lebih fleksibel; dan 

5. Kerjasama publik dengan pemerintah akan semakin erat karena 
informasi yang makin banyak tersedia.60

Indonesia telah mempunyai aturan hukum yang menjamin keterbukaan 
informasi. Jaminan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini bertujuan untuk 
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan 
publik lainnya yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, sumbangan 
masyarakat dan/atau bantuan luar negeri. 

Pengertian informasi publik menurut undang-undang adalah informasi 
yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan 
Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ 
atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan 
Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.61 

Badan publik yang wajib memberikan informasi publik ke masyarakat 
adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ 

59 Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 
450.

60 “Towards Open Government”, Laporan Danks Comittee (Government Printer, Wellington, 1980), sesuai ringkasan oleh Geoffrey 
Palmer dalam Unbridled Power; An Interpretation of New Zealand’s Constitution adn Government (Oxford University Press, 
Auckland, 1979, 1987)

61 Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Atau organisasi nonpemerintah 
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan 
masyarakat , dan/ atau luar negeri.62

Berdasarkan undang-undang, tidak hanya lembaga pemerintah yang 
wajib menyediakan informasi untuk masyarakat, tetapi juga termasuk lembaga 
atau organisasi masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi 
keagamaan, sepanjang organisasi atau lembaga tersebut menerima dana dari negara 
(APBN/APBD), dari masyarakat dan/atau bantuan luar negeri. 

Badan publik yang menolak memberikan informasi, masyarakat bisa 
mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Sengketa informasi 
publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi 
publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi 
berdasarkan perundang-undangan. Salah satu contoh kasus adalah sengketa antara 
Indonesian Corruption Watch (ICW) melawan Markas Besar Kepolisian Republik 
Indonesia (Mabes Polri).63 Sengketa tersebut berkaitan dengan informasi tentang 
17 nama pemilik rekening anggota kepolisian beserta besaran nilainya yang telah 
dikategorikan wajar oleh Mabes Polri setelah pemeriksaan pada tanggal 23 Juli 
2010 terhadap 23 rekening anggotanya sesuai Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat 
Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Komisi Informasi dalam putusannya, mengabulkan permohonan pemohon 
untuk seluruhnya. Komisi Informasi menyatakan bahwa informasi 17 nama 
pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan 
wajar sesuai dengan pengumuman oleh Mabes Polri pada tanggal 23 Juli 2010 
adalah informasi yang terbuka. Putusan Komisi Informasi tersebut membuktikan 
adanya jaminan hukum yang memadai atas keterbukaan informasi publik, bahwa 
masyarakat berhak untuk tahu dan informasi publik tidak boleh ditutup-tutupi 
oleh badan publik. 

Terkait pemberantasan korupsi, keterbukaan informasi atau transparansi 
merupakan sebuah prasyarat. Transparansi akan mewujudkan pemerintahan 
yang terbuka. Perwujudan pemerintahan terbuka itu dapat dilihat sebagai upaya 
proaktif untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam 
mengelola sumber daya publik. Manfaat dari adanya transparansi bukan sekadar 
untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, sekaligus mampu mencegah 

62 Pasal 1 angka (3), Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
63  Selengkapnya lihat Putusan Nomor: 002/X/KIP-PS-A/2010. 
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praktik korupsi. Namun juga untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat 
dalam perumusan kebijakan publik dan pengawasan atas pelaksanaannya agar 
tidak disalahgunakan oleh penguasa. 

2.5.2 Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya 

korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segenap kebijakan dan 
langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. 
Menurut Lord Taylor of Gosforth, istilah akuntabilitas dapat diartikan sebagai 
“dapat dipersalahkan”, “dapat dipertanggungjawabkan”, dan “dapat menjadi obyek 
pengawasan”.64 Ini berarti, akuntabilitas merupakan suatu mekanisme yang dapat 
digunakan untuk mengkritisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi suatu 
kebijakan (program) atau suatu kegiatan. Dengan adanya akuntabilitas, maka akan 
lebih mudah untuk menilai dan mengevaluasi suatu kebijakan atau kegiatan yang 
dilakukan oleh sebuah lembaga.  

Berdasarkan sistem demokrasi, tidak ada kekuasaan yang dijalankan 
tanpa adanya akuntabilitas. Semua cabang kekuasaan harus tunduk pada prinsip 
akuntabilitas, tidak terkecuali lembaga penegak hukum. Bahkan, dalam dunia 
penegakan hukum, prinsip akuntabilitas sangatlah penting. Prinsip ini dapat 
menjamin agar setiap kebijakan atau langkah-langkah yang diambil oleh penegak 
hukum dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, yang lebih penting adalah, 
akuntabilitas dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of 
power). 

Paling tidak ada 3 (tiga) contoh model akuntabilitas yang dikembangkan 
dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pertama, akuntabilitas administratif. 
Mekanisme ini menjamin agar administrasi pemerintahan dapat dilakukan 
sesuai aturan perundang-undangan dan aturan aministrasi lainnya, dapat 
dipertanggungjawabkan dan mencegah terjadinya maladministrasi. Mekanisme 
akuntabilitas administrasi dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, 
mekanisme akuntabilitas administrasi dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah (APIP). Aparat internal itu terdiri dari misalnya, inspektorat di masing-
masing lembaga pemerintahan, inspektorat jenderal, inspektorat provinsi, kota 
dan kabupaten serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).65 

64 Lord Taylor of Gosforth, 2001, The Independence of the Judiciary in a Democracy, dalam  Enid Campbell and H.P Lee, The 
Australian Judiciary, Cambridge University Press, Cambridge, UK, hlmn. 217.

65 Mengenai BPKP dapat dibaca lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 
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Kemudian secara eksternal, mekanisme akuntabilitas administrasi dijamin 
dengan keberadaan ombudsman. Dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan bahwa Ombudsman 
adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta 
atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Tugas utama Ombudsman adalah menangani maladministrasi. 
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui 
wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara 
dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi 
masyarakat dan orang perseorangan.

Kedua, akuntabilitas keuangan. Mekanisme akuntabilitas ini menjamin agar 
keuangan negara dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan menurut peraturan 
peundang-undangan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara 
yang menimbulkan kerugian negara. Mekanisme akuntabilitas keuangan dilakukan 
secara internal dan eksternal. Secara internal, mekanisme akuntabilitas keuangan 
dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP). Kemudian secara 
eksternal, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah lembaga 
negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara.66 Jaminan akan adanya akuntabilitas keuangan diantaranya dilakukan 
melalui kewenangan pemeriksaan (audit) keuangan yang dimiliki oleh BPKP dan 
BPK. 

Ketiga, akuntabilitas hukum. Mekanisme akuntabilitas ini menjamin 
agar setiap lembaga negara/pemerintah berjalan sesuai tertib hukum. Jaminan 
berjalannya mekanisme akuntabilitas hukum dilakukan oleh lembaga penegak 
hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Pengadilan. Lembaga penegak hukum tersebut akan melakukan pengawasan 
hukum terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah yang melanggar hukum, 

66 Mengenai BPK dapat dilihat dalam Pasal 23E, 23F,23G, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan Undang-undang 
Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
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maka tindakan hukum dapat diterapkan seperti yang dilakukan oleh Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN).67 Pengadilan ini memastikan agar setiap Keputusan 
Tata Usaha Negara tidak melanggar hukum dan merugikan warga negara. 

2.5.3 Larangan Konflik Kepentingan 
Konflik kepentingan timbul bila seseorang, sebagai pegawai pemerintah 

atau pejabat publik dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan pribadi ketika 
menjalankan tugas. Setiap orang punya kepentingan pribadi dan orang-orang yang 
dekat pada kepentingan itu, mau tidak mau, dari waktu ke waktu, kepentingan 
pribadi akan berbenturan dengan keputusan atau tindakan yang diambilnya waktu 
bertugas.68 Larangan konflik kepentingan secara internasional dapat dilihat dalam 
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). 

Ketentuan konflik kepentingan diatur dalam Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 8 
ayat 5. Pasal 7 ayat 4 UNCAC menyebutkan bahwa “Setiap Negara Peserta 
Wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya berusaha keras 
untuk mengadopsi, memelihara dan memperkuat sistem-sistem yang meningkatkan 
transparansi dan mencegah konflik-konflik kepentingan”. Selanjutnya Pasal 8 ayat 
5 UNCAC menyatakan bahwa “ Setiap Negara Peserta wajib berusaha keras untuk 
dimana cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, 
menetapkan tindakan-tindakan dan sistem yang mewajibkan pejabat-pejabat 
publik untuk membuat pernyataan-pernyataan kepada otoritas-otoritas yang tepat 
mengenai antara lain kegiatan-kegiatan mereka diluar pekerjaan, investasi-investasi, 
aset-aset dan hadiah-hadiah atau keuntungan-keuntungan yang berarti, yang dapat 
menimbulkan konflik kepentingan”     

Ketentuan di atas belum secara tegas diatur dalam Undang-undang 
Indonesia. Namun, dalam beberapa ketentuan sebenarnya dapat ditemukan 
substansi larangan konflik kepentingan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf 
i UU TIPIKOR yang berbunyi, “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik 
langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, 
pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau 
sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”

Larangan konflik kepentingan juga dapat dilihat dari pengaturan larangan 
penyelenggara negara merangkap jabatan lain. Misalkan hakim pengadilan tindak 

67  Mengenai PTUN dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

68 Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 
357-359
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pidana korupsi dilarang merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang 
berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya, pimpinan atau anggota 
lembaga negara, kepala daerah, advokat, notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan 
pengusaha.69

Contoh lain misalnya seorang Kepala Daerah selain dilarang rangkap 
jabatan; misal menjadi anggota DPRD dan advokat, juga dilarang membuat 
keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota 
keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan 
meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/
atau golongan masyrakat lain.70 

Terkait pengusutan tindak pidana korupsi, juga ditemukan adanya larangan 
konflik kepentingan. Pasal 36 UU KPK dinyatakan bahwa Pimpinan KPK dilarang 
menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan 
keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai 
derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan. 

Ketentuan-ketentuan di atas dapat dikatakan mengatur perihal larangan 
munculnya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan atau 
lembaga negara/pemerintah. Meskipun Indonesia belum memiliki aturan tegas 
sebagaimana ketentuan dalam UNCAC, ketentuan di atas secara substansial sudah 
melarang konflik kepentingan. 

2.5.4 Fairness 
Fairness merupakan salah satu prinsip antikorupsi yang mengedapankan 

kepatutan atau kewajaran. Prinsip fairness sesungguhnya lebih ditujukan untuk 
mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran proyek pembangunan, baik 
dalam bentuk mark-up maupun ketidakwajaran  kekuasaan lainnya.71 

Tindak pidana korupsi didalamnya terdapat unsur manipulasi dan 
pemyimpangan baik dalam bentuk anggaran, kebijakan dan sebagainya.72 
Berdasarkan kondisi tersebut, maka para perumus kebijakan pembangunan 
menekankan pentingnya prinsip fairness dalam proses penganggaran hingga 
pelaksanaannya. Prinsip ini merupakan bagian bagi tegaknya Good Corporate 

69 Psal 15 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
70  Ketentuan ini ditemukan dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
71  Bakir Ihsan, 2006, Pedidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, CSRC, Jakarta, hlm. 35
72  Ibid.
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Governance (GCG).73 Menurut Bakir Ihsan, untuk menghindari pelanggaran 
terhadap prinsip fairness khususnya dalam proses penganggaran, diperlukan 
beberapa langkah sebagai berikut :

Pertama, komperhensif dan disiplin yang berarti mempertimbangkan 
keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, dan tidak melampaui batas. 
Asas ini dimaksudkan agar anggaran bisa dimanfaatkan sewajarnya. Kedua, 
fleksibilitas yaitu adanya diskresi tertentu dalam konteks efisiensi dan efektifitas. 
Ketiga, terprediksi, yaitu adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas 
value for money dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran 
yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya sifat fairness didalam proses 
perencanaan pembangunan. 74 

Keempat, Kejujuran, yaitu adanya bias perkiraaan penerimaan maupun 
pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. 
Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness. Dengan kejujuran, 
maka segala hal yang bersangkutan dengan pembangunan, baik mulai dari proses 
penganggaran hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang ditetapkan.75

2.5.5 Partisipasi
Dari semua prinsip-prinsip antikorupsi yang dijelaskan di atas, semua 

peranan tersebut dapat terlaksana dengan lancar jika partisipasi masyarakat, LSM, 
perguruan tinggi, Pers dan sebagainya dibuka lebar. Partisipasi masyarakat dan semua 
stakeholder dalam menilai, memberi saran dan memantau kebijakan sangat penting 
untuk mencegah perilaku korupsi di semua sektor.  Masyarakat sipil lah yang paling 
merasakan perliku korup yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. 

Buku Orang Kampung Melawan Korupsi adalah bukti nyata partisipasi 
masyarakat sipil dan semua stakeholder dalam pemberantasan korupsi. Seperti 
pada beberapa kampung di Medan, dimana SADHAR mensosialisasikan kegiatan 
“Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendidikan” yang bertujuan 
memperbaiki tata kelola sekolah swasta dalam hal pengelolaan anggaran sekolah. 
Pihak sekolah yang awalnya menutup diri dan tidak berminat. Melalui cara yang 
persuasif dan simpatik pengelola swasta kemudian membuka diri. Kegiatan yang 
dikomandoi Arif Faisal berhasil mengajak pihak sekolah dan masyarakat untuk 
berpartisipasi aktif.76

73  Baharuddin, Lopa, 2001, Kejahaan Korupsi dan Penegakan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 35-37
74  Bakir Ihsan, 2006, Pedidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi,  Op., Cit., hlm. 35
75  Ibid. 
76  Ahmad Qisa’i dkk (ed), 2011,  Orang Kampung, Melawan Korupsi, Kemitraan, Jakarta, hlm. X-XI
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Keterlibatan masyarakat di daerah dalam mengadvokasi kasus korupsi 
memainkan peranan penting dalam pemberantasan korupsi di daerah. Sebagaimana 
yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Antikorupsi 
(GeRAK) di Aceh. GeRAK bersama elemen masyarakat sipil lainnya di Aceh 
berhasil membongkar kasus korupsi pembelian Helicopter Mi-2 yang melibatkan 
mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh.77  Selain GeRAK di Aceh, Forum Peduli 
Sumatera Barat (FPSB), juga berhasil membongkar kasus korupsi yang melibatkan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat periode 
1999-2004.78 

Contoh lain peran serta masyarakat adalah seperti yang dilakukan oleh Pusat 
Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat FH UGM). 
Lembaga kajian antikorupsi tersebut menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
dengan tema khusus pemantauan peradilan sejak tahun 2008 sampai sekarang. 
KKN tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang kelimuan yang 
dimaksudkan untuk memantau kinerja pengadilan. Satu nilai moral penting yang 
muncul dari kegiatan tersebut, bahwa berhadapan dengan situasi kelam pengadilan 
yang tergerus praktik judicial corruption, langkah pemantauan pengadilan berbasis 
perguruan tinggi melalui KKN tematik merupakan keniscayaan.79  

 Jaminan terhadap peran serta masyarakat sudah diatur dalam Undang-
undang, yakni dalam Pasal 41 dan 42 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 
masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan 
telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan 
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana 
korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana 
korupsi;

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab 
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

77 Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2006, Fighting Corruption from Aceh to Papua, 10 stories combating corruption 
in Indonesia, hal 24. 

78 Ibid. hal 134.
79 Rekam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pemantauan peradilan yang dilakukan oleh Pusat Kajian Antikorupsi 

Fakultas Hukum UGM dapat dibaca dalam Hasrul Halili,dkk, 2009, “Rubuhnya Pengadilan Kami, Rekaman Atas Pelaksanaan 
KKN Tematik Pemberdayaan Masyarakat Pengguna Pengadilan di DIY dan Jawa Tengah”, Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas 
Hukum UGM dan Open Society Institute, Yogyakarta. 



39

BAB 2  PENGERTIAN KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya 
yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari;

e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan 

c;
2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di 

sidangpengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak dan tanggung jawab tersebut 
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma 
agama dan norma sosial lainnya. 

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang 
telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan 
tindak pidana korupsi. Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan 
peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi dan penghargaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 
dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. 

Walaupun telah dijamin dalam undang-undang dan aturan hukum lainnya, 
masih saja ada kasus dimana pelapor kasus korupsi justru dipidana atau minimal 
dilaporkan balik oleh terlapor kepada aparat penegak hukum (polisi). Biasanya para 
pelapor korupsi diancam dengan dugaan pencemaran nama baik atau perbuatan 
tidak menyenangkan. Tidak sedikit pelapor korupsi yang akhirnya harus duduk 
sebagai terdakwa pencemaran nama baik. Misalkan dalam kasus Stanli Erling, 
seorang dosen di Universitas Manado yang akhirnya menjadi terdakwa dugaan 
melakukan pencemaran nama baik karena melaporkan dugaan korupsi yang 
terjadi di Universitas Manado. 80

Stanli melaporkan dugaan korupsi pembangunan gedung dan laboratorium 
di Universitas Manado serta dugaan gratifikasi. Dugaan korupsi itu dilaporkan 
ke KPK dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.Terkait laporannya itu, Stanli 

80 Gawat! Whistleblower kasus korupsi diadili perkara pencemaran nama baik, http://news.detik.com/read/2011/11/09/13483
9/1763735/10/gawat-whistle-blower-kasus-korupsi-diadili-perkara-pencemaran-nama-baik?nd992203605, diakses tanggal 
27 September 2013. Lihat juga http://news.detik.com/read/2011/11/10/090405/1764240/10/2/mas-ahmad-minta-polri-
kejaksaan-periksa-anggotanya-di-sulut, diakses tanggal 27 September 2013.
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dilaporkan balik ke polisi atas dugaan melakukan pencemaran nama baik. Kasus 
pencemaran nama baik diproses oleh kepolisian dan kejaksaan sampai akhirnya 
Stanli harus menjadi terdakwa pada persidangan Pengadilan Negeri Manado.81 

Kasus lain, terjadi pada Endin Wahyudin, seorang pengacara pelapor dugaan 
korupsi yang akhirnya dipidana. Endin adalah seorang yang melaporkan kasus 
penyuapan yang melibatkan tiga hakim agung. Namun, ia malah berbalik menjadi 
terdakwa pencemaran nama baik. Dia akhirnya diputus bersalah dengan hukuman 
3 (tiga) bulan penjara dan dalam masa percobaan selama (enam) bulan.82

2.5.6 Perlindungan Saksi dan Pelapor
Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi juga bergantung kepada 

mereka yang mau mengungkapkan kebenaran. Proses penyelidikan, penyidikan 
dan persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang 
tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak 
hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam 
proses penegakan hukum pidana. 

Keberadaan saksi dan pelapor dalam proses penegakan hukum tindak 
pidana korupsi selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak 
hukum. Kasus-kasus korupsi yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak 
disebabkan oleh saksi atau pelapor yang takut dan enggan memberikan kesaksian 
kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.83 Terlebih 
lagi dalam kasus korupsi yang melibatkan para penguasa, perlindungan saksi dan 
pelapor sangatlah penting. Tanpa keberanian dari pengungkap fakta, maka kita 
tidak akan pernah tahu akan kebenaran yang sebetulnya terjadi.84

Di Indonesia memang sudah muncul beberapa saksi dan pelapor 
pengungkap tindak pidana korupsi. Namun peran dan jasa para whistleblower itu 
tidak dihargai secara layak. Nasibnya justru terancam dan tertekan di sana-sini. 
Misalnya yang terjadi pada Agus Condro, pelapor skandal dugaan suap dalam 
pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda S. Goeltom, yang 
akhirnya dipecat oleh PDI-P tanpa alasan yang jelas. Kemudian, yang tak kalah 
tragis adalah kasus Endin Wahyudin, pada tahun 2001 silam. Endin melaporkan 

81 Lihat http://news.detik.com/read/2011/11/10/061715/1764176/10/2/whistle-blower-korupsi-di-sulut-disidang-drama-
susno-duadji-terulang, diakses tanggal 27 September 2013. Lihat juga http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/
news/2011/10/31/100576/LPSK-Lindungi-Pelapor-Kasus-Korupsi-di-Unima, diakses tanggal 27 September 2013. 

82 Abdul Haris Semendawai, dkk, 2011, Memahami Whistleblower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, hlmn. 
108-109. Lihat juga, http://news.liputan6.com/read/22418/endin-wahyudin-divonis-hukuman-percobaan, diakses tanggal 27 
September 2013. 

83 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
84 Quentin Dempster, 2006, Whistleblowers, Para Pengungkap Fakta, ELSAM, Jakarta, hlm. 4.
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kasus penyuapan tiga hakim agung. Konyolnya, dia jutsru dijadikan terdakwa 
dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dan dalam masa percobaan selama 
(enam) bulan.85 Mantan pegawai BPK, Khairiansyah Salman, juga bernasib sama. 
Khairiansyah adalah orang pertama yang membongkar skandal suap Komisi 
Pemilihan Umum. Kasus ini sekaligus menjadi kasus operasi tangkap tangan 
pertama yang dilakukan oleh KPK. Karena kiprahnya tersebut, Khairiansyah 
dianugrahi Integrity Award oleh Transparency International, Berlin, Jerman pada 
tahun 2005.86 Namun, Khairiansyah akhirnya dijadikan tersangka oleh Kejaksaan 
Agung karena diduga ikut menikmati Dana Abadi Umat (DAU) Departemen 
Agama berupa uang transport lebih kurang Rp 10 juta.87

Nasib tragis yang dialami oleh para whistleblower menunjukkan bahwa 
“pembocor informasi” masih dalam posisi tidak aman. Padahal, saat ini Indonesia 
memerlukan lebih banyak orang yang berani buka mulut melaporkan tindak 
pidana korupsi. Merebaknya praktik korupsi di semua tingkatan pemerintahan 
tidak mungkin diatasi tanpa peran serta masyarakat sebagai pelapor (whistleblower), 
oleh karena itu menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi 
para whistleblower tersebut.  

Perlindungan terhadap saksi dan pelapor sebenarnya sudah tersirat dalam 
UNCAC. Tetapi, aturan UNCAC lebih mengarah pada perlindungan terhadap 
pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Pasal 37 ayat (2) UNCAC dinyatakan 
bahwa setiap negara perserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan 
dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman bagi seorang pelaku yang 
memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan dan penuntutan suatu 
kejahatan korupsi. Kemudian Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa setiap negara 
perserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip 
dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan terhadap 
orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan dan 
penuntutan tindak pidana korupsi. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 
26 United Nations Covention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional 
yang Terorganisasi) tahun 2000, sebagaimana diratifikasi melalui Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Covention Against 

85 Abdul Haris Semendawai,dkk, loc.cit. 
86 Lihat http://archive.transparency.org/news_room/in_focus/2005/integrity_awards_2005, diakses pada tanggal 27 

September 2013. Periksa juga http://news.detik.com/read/2005/11/08/084326/474191/10/khairiansyah-salman-raih-
integrity-award-2005, diakses pada tanggal 27 September 2013.

87 Lihat http://www.suaramerdeka.com/harian/0511/22/nas21.htm, diakses pada tanggal 27 September 2013. Periksa juga 
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/11/23/n1.htm, diakses pada tanggal 27 September 2013. 
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Transnational Organized Crime (UNCATOC) (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). 

Di Indonesia, perlindungan terhadap saksi dan pelapor terdapat dalam 
beberapa aturan, baik di tingkat Undang-undang, maupun aturan pelaksanaan 
lainnya. Di tingkat undang-undang, perlindungan terhadap saksi dan pelapor 
terdapat paling tidak dalam 4 (empat) undang-undang. Pertama, dalam Pasal 41 
UU Tipikor dijelaskan bahwa masyarakat dapat diberikan perlindungan hukum 
yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Bentuk peran serta tersebut salah satunya dengan menjadi saksi 
atau pelapor. 

Kedua, Pasal 15 UU KPK yang mengatur bahwa KPK berkewajiban 
memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan 
laporan mengenai terjadinya korupsi. Yang dimaksud dengan “memberikan 
perlindungan” dalam ketentuan tersebut melingkupi pemberian perlindungan 
hukum, jaminan keamanan, bahkan kalau perlu mengganti identitas pelapor. 

Ketiga, Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban menyatakan bahwa seorang saksi dan korban berhak memperoleh 
perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas 
dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya. Bahkan seorang saksi dan korban dapat ikut serta memilih dan 
menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan baginya. 

Keempat, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jaminan perlindungan terhadap 
pelapor diatur dalam Pasal 84, bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya 
dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi pelindungan khusus oleh 
negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau 
hartanya, termasuk keluarganya. Kemudian terhadap saksi diatur dalam Pasal 86, 
yakni setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana 
Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan 
ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.

Selain itu, di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang 
lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam 
pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang 
memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.88 Secara lebih tegas jaminan 
perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor diatur dalam Pasal 87, bahwa 

88  Lihat Pasal 85 UU Nomor 10 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, 
atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Keempat undang-undang diatas jelas memberikan perlindungan hukum 
bagi saksi atau pelapor. Mereka yang berstatus saksi atau pelapor berhak atas 
fasilitas perlindungan hukum dan fisik dari aparat penegak hukum. Bahkan, para 
saksi atau pelapor tersebut berhak mendapatkan penghargaan dari pemerintah 
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 42 UU Tipikor. 

Selain diatur dalam ketentuan undang-undang, jaminan perlindungan saksi 
atau pelapor juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 
2011 tentang Perlakuan Bagi Saksi Pelapor (Whistle Blower) dan Saksi pelaku 
Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. 
Ini merupakan peraturan pertama yang mengatur dan memperkenalkan istilah 
“Justice Collaborator” dan “Whistle blower”. Kedua istilah ini dalam peraturan 
undang-undang atau aturan lain bahkan itu tidak ditemui. SEMA dinyatakan 
bahwa dalam upaya menumbuhkan upaya partisipasi publik guna mengungkap 
tindak pidana serius harus diciptakan “iklim yang kondusif ” antara lain dengan 
cara memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus kepada setiap 
orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat 
membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak 
pidana korupsi.

Berdasarkan SEMA, yang dimaksud whistleblower (saksi pelapor) adalah 
pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan 
merupakan bagian dari kejahatan itu (bukan pelaku). Sementara justice collaborator 
(saksi pelaku yang bekerjasama) merupakan pelaku tindak pidana tertentu, 
mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama, memberikan keterangan 
sebagai saksi dalam proses persidangan, membantu pengungkapan pelaku lainnya 
yang memiliki peran besar.

MA, dalam SEMA ini, meminta kepada para Hakim agar jika menemukan 
Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, maka dapat diberikan perlakuan 
khusus berupa keringanan hukuman dan/atau perlindungan lainnya. Sebagaimana 
dinyatakan dalam angka 9 huruf c, bahwa  terhadap saksi pelaku yang bekerjasama 
(justice collaborator), hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat 
mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau;
b, Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara 

terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud. 
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Kemudian, ada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi 
dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NOMOR : M.HH-11.
HM.03.02.th.2011, NOMOR : PER-045/A/JA/12/2011, NOMOR : 1 Tahun 
2011, NOMOR : KEPB-02/01-55/12/2011, NOMOR: 4 Tahun 2011 tentang 
Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku Yang Bekerjasama. Peraturan 
bersama ini bertujuan untuk  memberikan pedoman bagi para penegak hukum 
dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi 
Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

Berdasarkan peraturan bersama, pelapor dan saksi berhak untuk 
mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelapor dan saksi 
tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata 
atas laporan atau keterangan yang diberikan dihadapan aparat penegak hukum 
sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja 
memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar. 

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bersama tersebut bahwa pelapor 
tindak pidana korupsi yang kemudian dilaporkan balik oleh terlapor (orang yang 
dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi), maka proses penyidikan dan 
penuntutan atas laporan pelapor atas dugaan tindak pidana korupsi, didahulukan 
dari laporan terlapor (orang yang dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi) 
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) berhak 
mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan 
secara khusus dan penghargaan. Penanganan secara khusus dapat berupa, misalnya 
pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa 
dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku 
yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan. Penghargaan berupa 
keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dan/
atau pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah 
seorang narapidana.89

Secara khusus sebenarnya Kepolisian sudah pernah membuat kebijakan 
serupa. Pada tahun 2005, Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menetapkan 
Surat Edaran Bareskrim Nomor B/345/III/2005/Bareskrim. Pada intinya, surat 

89  Lihat lebih lanjut Pasal 6 Peraturan Bersama. 
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tersebut menetapkan bahwa pengusutan perkara korupsi harus didahulukan 
daripada pelaporan terhadap saksi atau pelapor perkara tersebut. Kebijakan ini 
merespon seringnya terjadi ketika seseorang melaporkan dugaan korupsi seorang 
pejabat, tetapi malah dilaporkan balik dengan dalih pencemaran nama baik.

Selain prinsip-prinsip antikorupsi diatas, dikenal juga prinsip pemerintahan 
yang baik (good governance principle). Dalam ilmu hukum administrasi negara, 
prinsip ini biasanya juga disebut sebagai asas-asas umum pemerintahan yang 
baik (AAUPB). Asas-asas tersebut juga merupakan bagian dari prinsip untuk 
mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ada 7 (tujuh) asas-asas 
umum penyelenggaraan negara, yaitu:90

1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, 
dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 
penyelenggaraan negara. 

3. Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 
rahasia Negara

5. Asas Proporsionalitas adalah  asas yang mengutamakan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara

6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik danketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku ; dan

7. Asas Akuntabilitas adalah  asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

90  Lebih lanjut lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
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2.6 Faktor Penyebab Korupsi 

Sejauh yang sudah pernah dilakukan selama ini, berbagai analisis terhadap 
sebab-sebab korupsi dimaksudkan sebagai cara untuk merumuskan terapi yang 
tepat terhadap masalah korupsi, baik yang bersifat preventif maupun yang represif.  
Namun demikian, dengan mengasumsikan bahwa korupsi adalah persoalan yang 
kompleks, maka perumusan mengenai terapi korupsi melalui analisis terhadap 
sebab-sebab, sudah hampir bisa dipastikan bukanlah persoalan yang mudah dan 
sederhana. Inilah yang menjelaskan kenapa berbagai analisis mengenai penyebab 
korupsi begitu beragam dan menggunakan perspektif yang berbeda-beda. Dengan 
kecenderungan seperti ini, maka selain analisis mengenai sebab-sebab korupsi 
sudah pasti mempunyai logika kebenarannya sendiri, tidak ada satupun yang bisa 
mencakup semua hal.

Sebagai ilustrasi, sebuah analisis terhadap sebab-sebab korupsi yang pernah 
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berbasiskan hasil 
survei integritas sektor publik pada tahun 2008 misalnya menyimpulkan bahwa 
dorongan korupsi pada layanan publik bisa bersifat internal dan eksternal. 

Faktor internal terindikasi antara lain dengan: (i) Rendahnya integritas 
pelaksana sistem; (ii) Pemberian sanksi yang tidak menimbulkan efek jera 
kepada pelaku pelanggaran; (iii) Tidak tersedianya ruang partisipasi publik 
dalam pengawasan dan pengaduan yang diperparah dengan tidak adanya 
penindaklanjutan pengaduan atau pelaporan; (iv) Tidak optimalnya kampanye 
anti korupsi karena sebatas jargon; (v) Keterbatasan kapasitas pengetahuan dan 
keahlian petugas dalam memberikan pelayanan secara baik dan efisien.91 

Adapun faktor eksternal yang terindikasi, antara lain: (i) Kebiasaan masyarakat 
yang serba instant, tidak ingin melewati prosedur dan suka menggunakan jasa calo; 
(ii) Proses sosialisasi mengenai pelayanan publik yang tidak efektif terkait prosedur 
sehingga tidak ada kontrol yang kuat dari pengguna pelayanan; (iii) Pelayanan 
publik sebagai komoditas politik; (iv) Kebiasaan pemberian sejumlah uang/barang 
sebagai ucapan terima kasih diakhir pengurusan pelayanan; (v) Pemahaman yang 
keliru bahwa pemberian uang tambahan atau uang dalam jumlah kecil dianggap 
bukan korupsi.92

Pararel dengan temuan KPK tersebut, analisis yang sama juga dikemukakan 
oleh ahli lain terkait sebab-sebab korupsi, yaitu dengan melakukan pembagian 

91 Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2008, Fakta Korupsi Dalam Layanan Publik, Direktorat Penelitian dan 
Pengembangan KPK, 2009. 

92 Ibid.
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yang sama terhadap sebab-sebab korupsi ke dalam hal yang bersifat internal dan 
eksternal, walaupun dengan penekanan yang berbeda. 

Eko Prasojo misalnya menganalisis bahwa sumber internal yang menjadi 
penyebab korupsi sistemik di birokrasi adalah kelemahan dan kegagalan dari sistem 
birokrasi itu sendiri, terutama menyangkut pelembagaan nilai-nilai dan pembangunan 
budaya organisasi yang baik. Sementara sumber eksternal pemicu korupsi adalah 
gabungan antara watak kooptatif dan interventif dari kekuatan politik yang bertemu 
dengan budaya masyarakat yang permisif dan cenderung melumrahkan suap atau 
gratifikasi sebagai hal yang biasa dalam birokrasi pelayanan publik.93

Sebenarnya, jika ditelaah secara cermat, berbagai analisis mengenai sebab-
sebab korupsi yang sudah dikemukakan oleh berbagai pihak bisa dikerangkakan 
dalam bingkai pembahasaan yang lazim digunakan oleh para ahli hukum ketika 
berbicara mengenai hukum sebagai suatu sistem. Di dalamnya diandaikan terdiri 
dari sub sistem berupa substansi, struktur, dan budaya hukum. 

Substansi hukum adalah segala hal yang terkait dengan aturan hukum, 
struktur hukum menyangkut pranata organisasi penegakan hukum beserta 
aparatur penegak hukumnya, serta budaya hukum sepanjang menyangkut etos 
dan perilaku para penegak hukum dan masyarakat dalam interaksi merealisasikan 
substansi hukum. Artinya, korupsi bisa berlangsung sedemikian rupa karena 
dipicu oleh berbagai persoalan yang ada di dalam sistem hukum baik pada level 
substansi, struktur, maupun budaya hukum.

Pada level substansi hukum, berbagai kekurangan dari aturan hukum 
yang terkait dengan korupsi bisa menjadi titik lemah yang kemudian mendorong 
terjadinya praktik korupsi. Ketiadaan aturan hukum mengenai conflict of interest 
misalnya, bisa memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, 
praktik rangkap jabatan, hubungan yang bersifat afiliatif-kolutif, praktik suap atau 
gratifikasi, serta terkontaminasinya berbagai kebijakan publik oleh kepentingan 
yang bersifat pribadi. 

Bahkan ketersediaan aturan hukum tertentu pun dalam bidang korupsi bisa 
menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Itu terjadi jika aturan tersebut bersifat 
diskriminatif dan tidak adil, dirumuskan secara ambigu dan tidak jelas sehingga 
menimbulkan multi tafsir, kontradiktif dan overlapping terhadap aturan yang lain, 
baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi.

Pada level struktur hukum, lemahnya mekanisme kontrol dan pengawasan 
internal di dalam lembaga penegakan hukum, yang bertautan dengan mentalitas 

93 Eko Prasojo, Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Opini Kompas, 9 Maret 2012.
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korup aparatur penegak hukum, bisa menjadi penyebab penting bagi maraknya 
praktik korupsi yang dikenal dengan sebutan mafia peradilan (judicial corruption). 
Belum lagi jika dilihat penerapan sanksi terhadap aparatur hukum yang dianggap 
telah melakukan penyimpangan dengan ikut terlibat dalam jaringan mafia 
peradilan.  

Banyak pihak meyakini, akutnya praktik mafia peradilan telah membuat 
penegakan hukum korupsi menjadi tidak berjalan secara optimal. Logikanya 
sederhana saja, rasanya absurd berharap akan terjadi maksimalisasi penegakan 
hukum korupsi kepada aparatur penegak hukum yang sudah sedemikian rupa 
tergerus praktik mafia peradilan.

Argumen yang mengatakan bahwa maraknya praktik koruptif mafia 
peradilan adalah disebabkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur penegak 
hukum tidak lagi menemukan logika kebenarannya. Ini terbukti ketika program 
remunerasi di kalangan mereka sudah mulai direalisasikan. Karena yang penting 
berikutnya untuk diperhatikan pasca perbaikan kesejahteraan adalah kontrol dan 
pengawasan yang ketat terhadap kinerja dan perilaku aparatur penegak hukum 
yang dipadukan dengan penerapan sanksi yang tegas dan keras apabila mereka 
melakukan penyimpangan di dalam menjalankan profesinya.

Kasus penangkapan Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri 
Bandung) oleh KPK pada tahun 2013 secara jelas menunjukkan mengenai urgensi 
kontrol dan pengawasan internal secara ketat yang dibarengi dengan ketegasan 
penerapan sanksi, jika ingin program remunerasi untuk perbaikan kesejahteraan 
hakim menjadi bermakna dalam kerangka mengeliminasi praktik-praktik koruptif 
mafia peradilan.

Sebagaimana diketahui, jajaran hakim merupakan salah satu yang pertama 
yang mendapatkan remunerasi bersama Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan 
Kementrian Keuangan (Kemenkeu), dimana mereka mendapatkan tunjangan 
lebih tinggi daripada instansi lain sejak tahun 2006. Pemberian remunerasi, 
menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
harus diikuti dengan sistem pengawasan yang ketat terhadap aparatur.

Dengan demikian pelacakan terhadap sebab-sebab korupsi, khususnya 
judicial corruption, di level struktur hukum bisa variatif temuannya, mulai dari 
lemahnya kontrol dan pengawasan hingga tidak tegas atau kurang kerasnya sanksi, 
sesuatu yang mestinya segera dibenahi, ketika isu minimnya kesejahteraan, yang 
juga pada awalnya dianggap menjadi salah satu penyebab korupsi, sudah mulai 
diatasi dengan program remunerasi.
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Pada level budaya hukum, sebagaimana telah terjelaskan sebelumnya, 
beberapa pihak meyakini bahwa korupsi disebabkan oleh sikap permisif 
kebanyakan masyarakat yang cenderung menganggap praktik suap atau gratifikasi 
sebagai sesuatu yang lumrah. 

Namun demikian, jarang yang melakukan penelisikan lebih jauh apakah 
sikap permisif dari masyarakat tersebut sedikit banyak juga dipengaruhi oleh 
situasi korup aparatur negara yang bekerja di bidang-bidang pelayanan publik 
maupun penegakan hukum. Karena kalau berbicara tentang korupsi sebagai 
sebuah tindakan kriminal, mustahil terjadi praktik korupsi tanpa ada keterlibatan 
aparatur negara. Dengan demikian, analisis terhadap sebab-sebab korupsi pada 
level budaya hukum, mestinya akan lebih complicated dibandingkan pada level 
substansi dan struktur hukum. 

Menyesatkan sekali apabila analisis sebab-sebab korupsi pada level budaya 
hukum terjebak pada simplifikasi dengan hanya menyebut sikap permisif 
masyarakat sebagai penjelasan utama. Ada hal substansil yang harus ditelaah secara 
hati-hati pada aspek ini, yaitu budaya hukum aparatur negara, pertemuannya 
dengan budaya hukum masyarakat, serta dinamika interaksi antara keduanya yang 
kemudian membentuk konfigurasi bangunan praktik korup.

Sebagaimana analisis sebab-sebab korupsi yang lain, kerangka untuk 
analisis semacam inipun tidak dimaksudkan bisa mencakup semua hal terkait 
faktor penyebab korupsi. Ia hanyalah salah satu cara untuk menjelaskan dengan 
menggunakan tool tertentu, yang karena itu, mungkin saja menjelaskan satu hal, 
tetapi belum tentu bisa menjelaskan hal yang lain.   

Selain hal-hal tersebut diatas, korupsi juga dapat dilakukan karena sebab 
berikut :

1. Pandangan terhadap Pengertian Korupsi
Banyak ditemukan di lapangan bahwa pengertian perilaku yang 

menyuburkan perilaku korupsi misalnya  gratifikasi sering tidak dipahami oleh 
masyarakat. Perbenturan kultur atau nilai-nilai hidup di masyarakat, kerap 
kali menjadi hadangan paling besar yang ditemukan di lapangan dalam upaya 
pemberantasan korupsi. Masyarakat menilai bahwa pemberian terhadap seseorang 
yang berjasa  dalam hal ini penyelenggaran negara yang telah berbuat baik 
(walaupun tidak ada maksud jahat) dianggap hal yang lumrah. Walau hal tersebut 
dapat dikategorikan suap apabila tidak dilaporkan ke penegak hukum. Perbenturan 
nilai inilah yang membuat pemberantasan kerap berjalan lambat.
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2. Moralitas dan Integritas Individu
Persoalan moralitas banyak dihubungkan dengan nilai agama sesorang. 

Karena perdebatan soal korupsi ada pada faktor individu dan faktor sistem. Moralitas 
dan integritas individu layaknya pertahanan terakhir dalam pemberantasan korupsi. 
Sistem yang dibangun seideal mungkin tetap akan runtuh jika yang menjalankan 
mempunyai moralitas dan integritas sangat buruk dan sebaliknya.

 
3. Sistem Hukum
Penyebab korupsi sering dilihat dari berapa efektifnya sistem hukum untuk 

mencegahnya. Sistem hukum yang tidak efektif  sangat berpengaruh terhadap 
munculnya perilaku korupsi. Mulai dari peraturan perundang-undangan hingga 
pelakanaan sangat berpengaruh terhadap pemberantasan korupsi dari hulu ke 
hilir. Selain itu peraturan perundang-undangan yang potensial dalam melakukan 
korupsi. Ini tidak terlepas dari produk politik yang dibuat oleh politikus yang sarat 
dengan rekayasa dan kepentingan.

4. Sistem Politik
Struktur dan sistem politik biasanya dipahami sebagai proses bagaimana 

keuasaan didapatkan dan dijalankan. Adigium kekuasaan itu cenderung korup 
(power tends to corrupt) itulah yang mencerminkan keadaan pemberantasan di 
Indonesia.  Politikus adalah penyumbang terbesar sebagai orang yang masuk 
bui karena perilaku korupsi. Data KPK selama 10 tahun terakhir (2004-2013) 
menyebutkan bahwa lebih dari 65 anggota dewan yang divonis karena korupsi.94 
Sistem politik kita belum mengakomodir gerakan antikorupsi, biaya kampanye 
yang besar, kaderisasi yang tidak berjalan, dll adalah sebab-sebab utama korupsi 
politik di Indonesia tumbuh subur. Korupsi politik adalah ibu dari semua korupsi. 

5. Budaya Lembaga
Budaya lembaga (corporate culture) adalah kebiasaan kerja seluruh perangkat 

perusahaan dan lembaga baik manajemen maupun seluruh lapisan karyawan 
yang dibentuk dan dibakukan serta diterima sebagai standart perilaku kerja, 
serta membuat seluruh perangkat terikat pada lembaga. Inti dari corporate culture 
adalah nilai (value) yang menjadi landasan kerja.95 Budaya kerja lembaga memberi 
pengaruh yang sangat signifikan terhadap budaya kerja karyawan. Kinerja yang 

94  Koran Tempo, tanggal 17 September 2013, hlm. 1
95  Bennet Silalahi, Corporate Culture & Performance Appraisal: Budaya Perusahaan dan Penilaian Untuk Kerja, Yayasan 

Pendidikan Al Hambra, Jakarta, hlm. 94
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transaparan, akuntabel, dll menjadi faktor yang mempengaruhi budaya korupsi 
dalam sebuah lembaga.

6. Faktor ekonomi
Korupsi karena faktor ekonomi tidak terlepas dari pemerataan kesejahteraan 

yang timpang. Ini jenis korupsi yang dikelompokan karena kebutuhan (corruption 
by need) Korupsi karena kemiskinan adalah hal-hal yang paling sering ditemui di 
masyarakat lapisan paling bawah misalnya pungli. Gaji yang kecil adalah alasan 
mengapa masyarakat memaklumi pungli masih terus dilakukan. Mencari uang 
tambahan melalui pungli adalah contoh modus korupsi yang sangat klasik. Bahwa 
fenomena ini yang menjadi pangkal korupsi karena keserakahan (corruption by 
greed).

7. Kepemimpinan 
Kepemimpinan dalam sebuah lembaga dalam upaya pemberantasan 

korupsi menjadi sangat penting. Pelaksanaan reformasi birokrasi diawali oleh 
kepemimpinan yang tegas serta visi dan misi yang jelas. Budaya lembaga yang 
buruk, dapat didobrak oleh pemimpin yang mempunyai pemikiran progresif.  
Kepimpinan inilah yang kemudian dapat menginspirasi para karyawan yang lain 
dalam menjalankan tugas.

8. Pengawasan yang lemah
Pengawasan dalam sebuah lembaga sendiri terbagi menjadi 2, yaitu : 

pengawas internal dan pengawasan yang eksternal. Pengawasan internal sendiri 
didirikan untuk membantu pimpinan lembaga menilai kebijakan atau prosedur 
yang dibuat sudah berjalan dengan baik atau tidak. Namun kekurangan dari 
pengawasan internal adalah komposisi pengawasnya yang mempunyai konflik 
kepentingan dengan lembaganya sendiri.

Pengawasan eksternal sendiri dibuat untuk menilai sebuah kebijakan atau 
prosedur yang dilaksanakan sudah efektif atau belum, kelebihan dari pengawasan 
eksternal adalah komposisi pengawasnya diisi oleh orang-orang independen. 
Namun kekurangan dari pengawas eksternal sering terjadinya gesekan dalam 
menjalankan tugas terhadap lemabga yang diawasinya.
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BAB 3
Sektor-Sektor yang Rentan 
Korupsi
Amir Syarifuddin & Indah Febriani

3.1 Pengantar

Pemerintah memiliki tiga fungsi yaitu  fungsi pelayanan masyarakat 
(publik service function), fungsi pembangunan (development function), dan fungsi 
perlindungan (protection function)96. Fungsi pelayanan publik dapat diartikan 
sebagai pemberian layanan kepada orang atau masyarakat untuk mencapai 
kepentingan pribadinya masing-masing. Wujud layanan yang diberikan itu 
merupakan syarat dan kondisi yang disediakan oleh Negara agar warga masyarakat 
dapat mencapai kesejahteraan97. Akan tetapi dalam memberikan layanan tersebut, 
pemerintah memiliki posisi kuat98 yaitu  sebagai regulator (pembuat aturan)99. 
Masyarakat atau orang yang dilayani tidak memiliki daya tawar serta tidak dalam 
posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak mendapatkan akses 
untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Dalam posisinya yang demikian 
mendorong terjadinya penekanan atau paksaan, bahkan pemerasan oleh pelaku 
yang memberi layanan100. Posisi yang lemah ini pihak yang menerima layanan 
terpaksa menerima kehendak pemberi layanan walaupun kehendak itu jelas-jelas 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor tersebut di atas dipandang sebagai pendorong timbulnya 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor pelayanan publik. Selain itu, 
terdapat juga paradigma lama dalam pelayanan publik yang mendasarkan pada 
rule government. Paradigma ini mengedepankan prosedur yang harus dipenuhi 

96 Hardiansyah. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Cet. 1. Yogyakarta: Gava Media, 
2011. Hlm. 16.

97 Frans Magnis Suseno. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1984. 
Halaman 316. Tugas Negara dalam mencapai kesejahteraan tersebut adalah (1) negara haraus memberikan perlindungan,(2) 
Negara mendukung, menyediakan berbagai layanan, dan (3) Negara menjadi wasit yang baik.

98 Hardiansyah., Loc.Cit.
99 Frans Magnis Suseno., Loc. Cit.
100 Herdiansyah., Op.Cit. Hlm. 13.
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oleh pihak yang dilayani dan kurang berorientasi pada kepuasan masyarakat 
yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, 
dan kepastian hukum101. Paradigma lama tersebut dipandang juga memberi 
sumbangan terhadap timbulnya praktik KKN dalam tugas pelayanan publik oleh 
negara/pemerintah.

Terkait dengan pelayanan publik ini, terdapat banyak pandangan. Ada yang 
berpendapat bahwa pelayanan publik itu mencakup (1) kebutuhan dasar seperti 
pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok; (2) pelayanan 
umum, seperti pelayanan administratif (KTP, sertifikat tanah, akta kelahiran, dan 
lain-lain), pelayanan barang (air bersih, listrik, dan lain-lain), dan pelayanan jasa 
(angkutan umum, sanitasi lingkungan, dan lain-lain)102. Sedangkan menurut 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dimuat dalam Sistem Administrasi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI), jenis-jenis pelayanan publik 
adalah (1) pelayanan pemerintahan, (2) pelayanan pembangunan, (3) pelayanan 
utilitas, (4) pelayanan sandang, dan (5) pelayanan kesejahteraan. 

Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah harus berlandaskan 
pada prinsip-prinsip (1) kesederhanaan, (2) kejelasan, (3) kepastian waktu, (4) 
akurasi, (5) keamanan, (6) tanggungjawab, (7) kelengkapan sarana dan prasarana, 
(8) kemudahan akses, (9) kedisiplinan, dan (10) kesopanan dan keramahan103. 

Selain harus memenuhi sepuluh prinsip di atas, pelayanan publik juga 
harus memenuhi standar tertentu. Pentingnya standar pelayanan publik tersebut 
untuk menjamin kualitas pelayanan, sehingga masyarakat penerima layanan 
merasakan adanya pelayanan yang bermutu. Tanpa adanya standar pelayanan akan 
memunculkan sistem pelayanan yang jauh dari harapan publik. 

Standar pelayanan juga dapat dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk 
menentukan starategi  dan prioritas, artinya pemerintah menentukan cara-cara 
yang dipandang baik serta pelayanan di bidang apa saja yang harus diutamakan. 
Standar pelayanan tersebut juga dapat dijadikan ukuran untuk meningkatkan 
pelayanan pada masa-masa yang akan datang.

Pelayanan publik sebagaimana dimaksud di atas sekurang-kurangnya 
mencakup hal-hal sebagai berikut 104:

1. Prosedur pelayanan, yang menetapkan standar baku baik bagi pemberi 
dan penerima layanan, termasuk standar pengaduan.

101 Depdagri-LAN. Model Kebijakan Pelayanan Publik. Bahan pada Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pelayanan 
Mutu (Publik Service Delivery Accountability, and Quality Management.  Jakarta, 2007. Hlm. 34.

102 Hardiansyah, Op.Cit. Hlm 24.
103 Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik
104 Mahmudi.  Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: YKPN, 2007. Hlm.  220-221
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2. Waktu pelayanan, yang menetapkan waktu minimal dan maksimal 
untuk menyelesaikan pelayanan, mulai dari pengajuan sampai dengan 
penyelesaian, termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan, yang menetapkan biaya atau tarif pelayanan, termasuk 
rincian biaya per unit.

4. Produk layanan, yang menentukan standar produk (hasil) yang akan 
diterima pemohon layanan sesuai dengan ketentuan.

5. Sarana dan prasarana, yang menentukan standar sarana dan prasarana 
yang memadai.

6. Kompetensi pemberi layanan, yang menentukan standar petugas 
pemberi layanan berdasarkan keahlian, keterampilan, sikap dan 
pengetahuan yang memadai.

Prinsip dan standar pelayanan publik sebagaimana dikemukakan di atas, 
dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan  pada sektor 
pelayanan publik terjadi dalam berbagai sektor dalam bentuk yang beragam. Pada 
bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa salah satu bentuk penyimpangan yang 
paling banyak terjadi adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat 
pelayanan publik akibat dari beberapa faktor yang lazim disebut sebagai korupsi. 
Inti dari dari semua tindak pidana korupsi berkorelasi (berhubungan) dengan 
kejahatan jabatan (ambsmisdrijven) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seorang 
ambtenaar sebagai pejabat yang menyelenggarakan pelayanan publik. 

Pelayanan publik ditengarai sebagai sektor yang paling rentan terhadap 
praktik korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan sektor pelayanan publik 
ini adalah bidang-bidang yang melakukan pelayanan umum, seperti layanan 
administrasi kependudukan, kepolisian, industri, perdagangan dan koperasi, cukai 
dan pajak, layanan kesehatan, layanan imigrasi, perhubungan, ketenagakerjaan, 
pertanahan, tata ruang dan pemukiman, pendidikan, dan perizinan dan penanaman 
modal105. 

Dari ke-14 instansi pelayanan publik di atas, ada beberapa instansi yang 
tingkat praktik korupsinya dianggap mengkhawatirkan. Instansi  yang dimaksud 
antara lain layanan kepolisian106 layanan perindustrian, perdagangan dan 

105 Sektor pelayanan publik yang dikemukakan di atas adalah sektor pelayanan publik yang menjadi prioritas nasional. Lihat 
Pedoman Umum Rencanan Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK). Diterbitkan oleh BAPPENAS . Juli 2010. Hlm. 11.

106 Menurut survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2009,  Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat 
kedua dari lima belas instansi yang masih menerapkan praktik suap Survei tersebut menyebutkan, sebanyak lima belas 
lembaga publik masih menerapkan praktik suap pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Diantaranya, Kepolisian 
Republik Indonesia yang menempati peringkat kedua. Lihat KPK: Polri Termasuk 15 Instansi Terburuk. http://www.
hukumonline.com/berita/baca/lt4b3061698b519/kpk--polri-masuk-15-instansi-terburuk.  Diakses tanggal 3 Maret 2014



59

BAB 3  SEKTOR-SEKTOR YANG RENTAN KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

koperasi107, dan layanan cukai dan pajak. Namun jika dikaji lebih lanjut, korupsi 
di sektor pelayanan publik terjadi pada hampir setiap instansi pemerintahan. 
Dalam bab ini, akan dikemukakan beberapa sektor yang dikategorikan sebagai 
pelayanan publik yang dianggap rentan dan berpotensi terhadap praktik tindak 
pidana  korupsi. Sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah;
2. sektor perizinan;
3. sektor perpajakan;
4. sektor perbankan;
5. instansi penegak hukum;
6. lembaga tinggi Negara; dan 
7. lembaga/instansi daerah.

3. 2  Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3.2.1 Latar Belakang
Kualitas yang tinggi dan jenis barang yang akan dibeli oleh pemerintah 

memerlukan metode dan proses tertentu. Sebelum membeli/membuat barang  atau 
menggunakan jasa yang diperlukan, pihak pemerintah sebagai penguna barang 
dan jasa terlebih dahulu mebuat daftar dan jenis barang/jasa yang akan dibeli/
diperlukan lengkap dengan spesifikasinya. Selanjutnya daftar tersebut diserahkan 
kepada pihak penyedia barang/jasa dengan permintaan agar penyedia barang/
jasa mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang/jasa  yang disusun 
secara tertulis tersebut merupakan asal-usul dari dokumen pembelian, sedangkan 
penawaran yang dibuat tertulis merupakan asal-ususl dari dokumen penawaran. 

Untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga pasar, maka daftar 
barang/jasa dan jenisnya ini diserahkan kepada beberapa penyedia barang. Harga 
pasar itu didapat dari survei pasar yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui 
Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP) yang lebih konkrit lagi dilakukan 
oleh kelompok kerja (panitia) pengadaan barang/jasa. Hasil survei pasar tersebut 
kemudian dijadikan patokan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 
Dengan demikian, pihak pengguna barang dapat mengetahui dan sekaligus 
menentukan pihak mana yang penawarannya mendekati HPS dan sekaligus 
sebagai pemenang tender108.

107 Berdasarkan hasil penelitian Indeks Persepsi Korupsi, sektor ini merupakan salah satu sektor yang terbesar yang melakukan 
praktik korupsi. http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759. 

108 Proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah secara lebih detail dapat dilihat dalam Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
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Pemerintah dalam kegiatan pengadaan  barang dan jasa ini berada dalam  
posisi yang begitu kuat dan dominan, sebaliknya penyedia barang/jasa berada dalam 
posisi yang lemah. Keadaan ini membuka peluang bagi pihak pemerintah sebagai 
pengguna barang/jasa  untuk mengatur dan bahkan memaksakan kehendaknya 
kepada pihak penyedia barang/jasa , yang pada akhirnya bermuara pada korupsi. 

3.2.2 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa
Pada intinya, pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh pihak penyedia 

(supplier) merupakan kegiatan jual beli, baik langsung maupun tidak langsung. 
Pada awalnya, jual beli itu dilakukan di suatu tempat  (pasar), namun pada saat 
ini jual beli sudah berkembang yaitu melalui media teknologi informasi (E. 
Procurement). Secara yuridis pengadaan barang dan jasa adalah perjanjian yang 
timbul berdasarkan pasal 1338 jo pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Akan tetapi perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh 
penyedia itu juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 
2012, termasuk tentang prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut 
Perpres Nomor 70 Tahun 2012 ini, pengertian pengadaan barang/jasa adalah109:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 
untuk memperoleh Barang/Jasa”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah 
memiliki prosedur yang telah ditentukan dan tahapan-tahapan yang harus 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. sehingga 
proses pengadaan barang dan jasa oleh  pemerintah terhindar dari penyimpangan 
yang dapat menimbulkan atau berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi.

Namun perlu diingat juga, pengaturan tentang pengadaan barang dan 
jasa tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 jo 1320 
KUHperdata BW sebagaimana telah disinggung di atas. Karena KUHPerdata 
adalah Undang-Undang, sedangkan Peraturan Presiden berada di bawah undang-
undang110.

109 Peraturan Presiden Tentang Pegadaan Barang dan Jasa Nomor 70 Tahun 2012. Pasal 1 angka 1. LN. Tahun 2012 Nomor 155. 
110 Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1). LN. Tahun 

2011 Nomor 82 TLN.  Nomor  5234
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3.2.3 Ruang Lingkup Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Korupsi sektor pengadaan barang dan jasa dapat terjadi ada setiap tahap. 

Tahapan-tahapan tersebut adalah :
1.  Tahap penilaian kebutuhan/tahap penentuan kebutuhan. Pada tahap ini 

korupsi terjadi dengan cara mengemukakan argumentasi yang seolah-
olah hal itu merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi 
atau yang merupakan kebutuhan yang berupa sarana atau pasarana 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Padahal jika dilihat 
secara obyektif bahwa hal itu belum digolongkan sebagai kebutuhan 
masyarakat. Bila rencana ini terealisasi maka kita sering menemukan 
beberapa fasilitas yang tidak bermanfaat sehingga menjadi besi tua. 
Penilaian seolah-olah hal terebut sudah menjadi kebutuhan didorong 
antara lain adanya iming-iming dari investor berupa penerapan sistem 
baru, prasarana dan sarana baru, penyediaan bibit dan tanaman baru, 
dan lain-lain. Untuk memuluskan penilaian tersebut, tidak jarang 
investor  menyuap para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan 
untuk menyetujui rencana tersebut. 

  Salah satu contoh yang terjadi di Kota Palembang adalah 
penyediaan alat untuk mengepak (press) sampah yang disediakan pada 
setiap pasar tradisional. Setelah alat tersebut disediakan, hampi tidak 
pernah digunakan dan pada akhirnya alat itu dibongkar dan dijadikan 
besi tua.

 2. Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen tender. Pada 
tahap ini modus korupsi ialah pembuatan dokumen atau panduan 
tender yang dibuat untuk menguntungkan salah satu peserta tender, 
sehingga tidak ada pesaing. Cara lain dapat terjadi dengan menaikkan 
atau mengurangi jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan untuk 
menguntungkan peserta tender tertentu. Kompleksitas proyek dalam 
dokumen dan panduan tender juga dihilangkan untuk membingungkan 
proses pengawasan yang bertujuan menyembunyikan rencana-rencana 
korupsi111. 

3. Tahap pemilihan peserta dan pemenang tender. Pada tahap ini 
modus korupsi dilakukan dengan cara seleksi yang tidak transparan, 
penilaian yang subyektif, pemberian informasi yang bersifat rahasia 
kepada salah satu peserta tender, dan lain-lain. Dengan cara ini dapat 

111  http://accountabilityhumaniter forindonesia.org. Diakses tanggal 5 Oktober 2013. 
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menguntungkan salah satu peserta tender karena menerima informasi 
yang sangat menguntungkan, sedangkan yang lain tidak mendapatkan 
informasi yang wajar. 

4.  Tahap pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap ini antara lain mengganti 
barang yang spesifikasinya telah disetujui dalam kontrak dengan barang 
yang spesifikasi dan kualitasnya lebih rendah. Cara lain ialah dengan 
renegosiasi atau penggantian klausul kontrak yang dilakukan oleh 
pengawasan lapangan dan pelaksana dengan imbalan tertentu. Disinilah 
terjadi pemangkasan harga, akibat terjadi perubahan klausul kontrak. 
Pemantau atau pengawas juga dapat dikendalikan dalam pembuatan 
laporan  yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

5.  Tahap pelaporan keuangan dan audit. Pada tahap ini akuntan dan 
auditor melakukan pekerjaan di luar etika profesinya. Mereka telah 
“dibeli” sehingga dapat meloloskan bukti-bukti akuntansi sebagai 
bukti-bukti yang seolah-olah benar. 

Dari uraian tentang terjadinya korupsi setiap tahapan pengadaan barang 
dan jasa tersebut di atas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur pengadaan barang dan jasa dilakukan secara performa/
formalitas, artinya pihak pengguna dan penyedia barang dan jasa 
bertindak sesuai dengan prosedur. Namun dalam memenuhi prosedur 
yang menghendaki adanya kompetisi antar penyedia, dalam praktiknya 
dikerjakan oleh satu penyedia saja yang mengatur baik harga maupun 
fee untuk pengguna. 

2. Mengarahkan penyedia barang dan jasa tertentu.  Modus seperti ini 
dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa, dimana panitia 
atau yang merupakan bagian dari Unit Layanan Pengadaaan (ULP) 
yang bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa berusaha 
mengarahkan penyedia barang dan jasa untuk menjadi pemenang 
lelang. 

3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tinggi. Harga barang dan jasa 
disusun berdasarkan kemauan penyedia, tidak berdasarkan survei sesuai 
harga pasar.

4. Pemalsuan jaminan. Surat jaminan barang dan jasa 
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3.2.4 Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dibentuk 

secara khusus dan sampai saat ini telah mengalami perubahan beberapa kali. Pada 
awalnya pengaturan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Keputusan Presiden 
RI No. 18 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi 
Pemerintah. Selanjutnya pengaturan tentang pengadaan barang/jasa diatur dalam 
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 35 Tahun 2011 dan diubah dengan perubahan kedua dalam Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012. 

Pengaturan secara khusus mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah 
dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik 
dan bersih (Good Governance and Clean Government)112 harus menyangkut seluruh 
aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang 
dimiliki Pemerintah melalui institusi formal dan informal. Salah satu upaya yang 
dilakukan pemerintah dalam melaksanakan prinsip Good Governance and Clean 
Government, adalah ditaatinya prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan 
sumber daya secara efisien113.

Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, ada beberapa hal yang diatur 
secara mendasar. Di antaranya adalah  diaturnya metode-metode dalam pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang mencakup:  (1) metode pelelangan/seleksi sederhana;  
(2) pengadaan  langsung;  dan  (3) kontes/sayembara dalam pemilihan penyedia 
barang/ jasa. Selain itu metode yang telah baku dilaksanakan dalam pengadaan 
barang dan jasa yaitu metode pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung. 

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 kemudian diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 
Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  dan 
selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 

112 Prinsip Good Governance mensyaratkan suatu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan akuntabilitas, pengawasan, daya 
tangkap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, dan penegakan 
hukum – Lihat.  http://keuanganlsm.com/article/issu-transparansi-akuntabilitas/10-prinsip-good-governance/#sthash.
plNVYmS6.dpuf. Diakses 20 April 2013.

113 Akuntabiltas merupakan  kewajiban pihak pemegang kekuasaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang 
memberikan amanah – Lihat. Ibid.
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Perpres 70 tahun 2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang 
secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/
JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam PB/JP. Perubahan 
Pertama atas Perpres 54 Tahun 2010 telah dilakukan dengan diterbitkannya Perpres 
No.35 Tahun 2011 yang mencakup penambahan kriteria Penunjukan Langsung 
(PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak 
dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu. Selain itu, perubahan yang dimuat 
dalam Perpres 70 tahun 2012 juga bertujuan untuk menghindari penafsiran yang 
berbeda dalam hal kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan kata lain, 
perubahan ini dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan yang terjadi 
dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang banyak terjadi selama ini114. 

Beberapa perubahan yang tedapat  dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 
tersebut antara lain, Pertama, dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, 
dibuat ketentuan baru tentang :

1. Kewajiban setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Institusi K/L/D/I membuat rencana umum pengadaan dan 
rencana penarikan

2. Kewajiban melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA)

3. Memperluas penggunaan e-katalog untuk barang-barang yang 
spesifikasi dan harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, 
alat pertanian, alat berat, bibit padi/jagung, dan sejenisnya. Saat ini 
LKPP telah membuat e-katalog untuk kendaraan bermotor.

4. Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk barang/ pekerjaan 
konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah), yang semula Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

5. Menaikan nilai pelelangan sederhana untuk barang/pekerjaan 
konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) yang semula Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

6. Hasil pengadaan langsung harus diumumkan di website masing-masing 
K/L/D/I untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

7. Penambahan metode pelelangan terbatas untuk pengadaan barang.
8. Mengubah persyaratan konsultan internasional.

114 Lihat hasil penelitian tentang Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Tim Anti Korupsi Fakultas Hukum 
Universitas Udayana- Bali
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9. Pengecualian persyaratan sertifikat keahlian untuk Pejabat Pembuat 
Komitmen PPK yang dijabat Eselon II ke atas atau dijabat oleh PA/
KPA (pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran) apabila tidak ada 
pejabat yang memenuhi persyaratan bersertifikat.

10. Memperpendek waktu pelelangan sederhana menjadi paling kurang 12 
hari kerja semula 14 hari kerja.

11. Pendelegasian menjawab sanggah banding dari Pimpinan K/L/D/I ke 
pejabat Eselon I/II.

12. Menaikkan jaminan sanggah banding semula 2/1000 (dua per seribu) 
maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 1% 
dari nilai HPS.

13. Mengubah besaran uang muka kontrak tahun jamak maksimum sebesar 
20% dari nilai kontrak dan harus menyusun rencana penggunaan uang 
muka.

14. Penghapusan larangan bagi peserta yang terafiliasi.

Dalam rangka memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multi 
tafsir, yaitu :

1. Memperjelas keberadaan Unit Layanan Pengadaan ULP di daerah 
adalah 1 ULP untuk 1 provinsi/kabupaten/kota;

2. Memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP (penanggung 
jawab proses pemilihan adalah Pokja ULP).

3. Memperjelas adanya penyetaraan teknis untuk pelelangan dengan 
metoda dua tahap.

4. Memperjelas bahwa yang berhak menyanggah adalah peserta yang 
memasukkan penawaran.

3.2.5. Pihak-Pihak Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam bagian terdahulu telah disinggung bahwa pengadaan barang dan jasa 

pemerintah pada dasarnya merupakan perjanjian antara penggunan barang/jasa 
dan penyedia barang/jasa. Pengguna dan penyedia  barang/jasa tersebut merupakan 
para pihak dalam proses pengadaan  barang dan jasa. Dalam Perpres Nomor 54 
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 
sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, pihak-pihak 
dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah ini ditentukan secara lebih rinci. 
Ketentuan tentang pihak-pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa ini diatur 
dalam pasal 1 angka 1, 2,3,5,6,7,8,10,11, dan  angka 12, yang terdiri dari:  
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1. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang 
selanjutnya disebut K/L/D/I. K/L/D/I merupakan  instansi/institusi 
yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

2. Pengguna Barang/Jasa, yakni pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di masing-
masing K/L/D/I; 

3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA yakni Pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada 
Institusi Pengguna APBN/APBD; 

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA yakni pejabat 
yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan 
oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yakni 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa;

7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP yakni unit 
organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang 
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, 
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;

8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  yakni panitia/pejabat yang 
ditetapkan oleh PA/KPA yangbertugas memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan;

9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi 
lain yang selanjutnya disebut APIP yakni aparat yang melakukan 
pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; 
dan

10. Penyedia Barang/Jasa yakni badan usaha atau orang perseorangan 
yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa 
Lainnya.
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3.2.6 Beberapa Faktor Pendorong Korupsi Pada Sektor Pengadaan 
Barang dan Jasa 
Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan tingginya tindak pidana 

korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia yaitu sebanyak 203 kasus. 
Menurut data dari KPK, 90% kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah 
tersebut terkait pengadaan barang dan jasa. Menurut anggota badan pekerja ICW 
Emerson Yuntho115 setidaknya ada empat faktor pendorong korupsi oleh kepala 
daerah yang berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai 
berikut:

1. Adanya kepentingan politik kepala daerah untuk mengikuti pemilihan 
kepala daerah (pemilukada) yang memerlukan dana dalam jumlah 
besar. Dana itu diperlukan untuk mendapat dukungan politik, dengan 
memberi bantuan untuk pembangunan fasilitas masyarakat seperti 
masjid, membantu lembaga swadaya masyarakat, kelompok tani, 
membantu ormas-ormas tertentu, dan lain-lain. Menurut catatan ICW 
selama kurun waktu 2007-2010, dana yang dikeluarkan pemerintah 
untuk bantuan sosial mencapai Rp300 triliun. 

2. Sektor pengadaan barang dan jasa menyerap dana yang cukup signifika. 
Belanja daerah dibagi dalam dua klasisfikasi, yaitu: (1) belanja tidak 
langsung, yang mencakup belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, 
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja 
tidak terduga, (2) belanja langsung, yanitu belanja yang dianggarkan 
terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja 
ini mencakup belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk 
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang telah 
dianggarkan. Sebagai contoh besarnya belanja tersebut dapat dilihat 
dari contoh belanja Provinsi Sumatera Selatan yang digambarkan dalam 
tabel di bawah ini :

 Belanja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Belanja Langsung

(Dalam Rp)
Belanja Tidak Langsung

(Dalam Rp)
Total

2009 2.073.296.863.287 1.068.717.263.081 3.112.014.126.373
2010 2.032.101.026.882 1.193.311.019.636 3.225.453.946.518

  Sumber : Subdit Data Keuangan Daerah. Direktorat EPIKD Tahun 2009-2010

115 http://.......................17.wordpress/2012/06/26/ICW-angka tindak pidana korupsi kepala daerah tinggi. Diakses tanggal 14 
Oktober 2013
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Dari tabel di atas, pengadaan barang dan jasa termasuk dalam belanja 
langsung yang menyerap dana lebih besar, dan karena itu, potensi korupsi pada 
sektor pengadaan barang dan lebih berpeluang dengan cara memanipulasi harga 
dan spesifikasinya.

Pendapatan, termasuk gaji yang rendah yang tidak mencukupi kebutuhan 
dasar seorang pegawai negeri, akan mendorong seseorang mencari penghasilan 
tambahan untuk mencukupi kebutuhan dasar tersebut. Namun tidak tertutup 
kemungkinan seseorang yang telah memiliki kemapanan dan telah cukup 
kebutuhan dasarnya akan menghentikan aktivitas korupsinya. Di sini korupsi 
didorong oleh satu faktor lagi yaitu keserakahan untuk memperkaya diri 
sendiri116. Disamping itu, seorang akan tergiur untuk berperilaku korupsi karena 
terdorong oleh besarnya hasil yang didapatkan dari korupsi dibandingkan dengan 
pendapatan yang ia terima setiap bulannya. Jika perbandingan antara pendapatan 
sebagai pegawai negeri dengan pendapatan dari hasil korupsi begitu signifikan, 
dapat mendorong pegawai negeri melakukan perilaku korupsi.

Perilaku korupsi adalah perilaku rasional, artinya pelaku dapat menghitung 
untung rugi atau cost and benefits analysisnya. Bahkan dapat saja terjadi seseorang 
melakukan korupsi setelah ia menghitung jumlah yang didapat dengan biaya 
yang dikeluarkan untuk proses peradilan serta lamanya menghuni Lembaga 
Pemasyarakatan jika nantinya perilaku korupsinya diketahui dan diproses secara 
hukum.

Tidak setiap pegawai negeri memiliki kesempatan berperilaku korupsi. 
Hanya orang yang memiliki jabatan dan kualifikasi tertentu. Orang yang 
menduduki jabatan strategis seperti pejabat pembuat komitmen dalam proses 
pengadaan barang dan jasa, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau 
yang lainnya yang memiliki kesempatan atau peluang untuk melakukan korupsi. 
Peluang atau kesempatan tersebut masih dapat dibedakan menjadi besar, sedang 
dan kecil. 

Seberapa besar kesempatan atau peluang yang dimiliki seseorang tetap 
memiliki potensi untuk disalahgunakan. Kesempatan yang disalahgunakan 
merupakan kesempatan yang bersifat umum, artinya ia menggunakan kesempatan 
untuk menyalahgunakan wewenang, fasilitas, dan pengaruh.

116 Lihat besarnya jumlah uang yang dikorupsi di Korps Kepolisian Lalu Lintas  Republik Indonesia yang masih dalam proses di 
pengadilan dengan terdakwa Irjend Polisi Djoko Susilo yang diduga menerima suap senilai Rp2 Miliar, serta nilai aset hasil 
korupsi sebanyak Rp70 miliar. www.kompas.com. Edisi Jumat Tanggal 19 Juli 2013.



69

BAB 3  SEKTOR-SEKTOR YANG RENTAN KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

Budaya patron-client117 yang masih akut dalam sistem birokrasi Indonesia 
juga berpengaruh dalam menimbulkan korupsi. Patron (pelindung) memberikan 
perlindungan kepada klien (terlindung). Jika klien mengalami masalah besar, 
akan selalu mendapatkan perlindungan dari patronnya. Dalam situasi seperti itu, 
klien mendapatkan rasa aman dari patronnya. Sebagai imbalan atas perlindungan 
tersebut, klien harus memberikan “upeti” kepada sang patron. Dengan demikian 
kliennya juga harus mencari tambahan penghasilan untuk diberikan kepada 
patron. Pola demikian merupakan dasar bagi terciptanya korupsi.

Hubungan kekeluargaan dan pertemanan (nepotisme) merupakan hal yang 
tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan masyarakat. Namun hal ini menjadi 
masalah apabila dalam pengambilan keputusan didasarkan pada adanya nepotisme 
tersebut. Kriteria atau persyaratan serta kualitas menduduki jabatan tertentu 
menjadi tersampingkan oleh pengaruh nepotisme tersebut.

Penegakan hukum seharusnya berlaku umum, artinya harus berlaku 
terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Penegakan hukum sangat dipengaruhi 
oleh kekuatan yang dimiliki oleh penegak hukum. Jika penguasa tidak memiliki 
kemampuan memaksa dengan kekuatan dalam menegakan hukum, maka hukum 
itu dikatakan tidak berlaku secara sosiologis118. Terdapat beberapa kasus korupsi 
yang tidak dapat diadili baik secara pidana maupun perdata yaitu yang dilakukan 
oleh mantan Presiden Soeharto beserta 7 yayasan, anak-anak dan kroninya119 
merupakan salah satu bukti bahwa penegakan hukum yang tidak disertai oleh 
kemampuan dan kekuatan dari penguasa tidak dapat berjalan dengan maksimal. 
Dalam korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, faktor kemampuan dan 
kekuatan penguasa dalam penegakan hukum ini juga sangat berengaruh.

Kontrol atau pengawasan masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah 
juga berpengaruh atas marak atau tidaknya perilaku korupsi, termasuk pada 
korupsi sektor pengadaan barang dan jasa. Melalui keterbukaan, masyarakat 
dapat meminta informasi yang merupakan sarana  dalam mengoptimalkan 

117 Pola patron-client dalam istilah lain disebut “bapakisme” atau paternalisme, dimana Bapak/Pater dipandang sebagai 
tumpuan dan sumber pemenuhan kebutuhan material dan spiritual bagi anak buah. Sebaliknya anak-anak harus membantu 
Bapak dalam terselenggaranya kegiatan-kegiatan besar. Bawahan sebagai pihak yang lemah member bantuan kepada Bapak 
yang lebih kuat adalah upeti. Upeti merupakan pemberian sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan serta kadang-kadang 
sebagai tanda hormat. Lihat Frans Magnis Suseno. Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral  Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 1994. Hlm. 307-309.

118  Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Perihal Kaedah Hukum. Bandung: Alumni.
119  World Bank Group WBG) menyatakan bahwa mantan Presiden Soeharto sebagai orang nomor satu di Indonesia yang 

mencuri aset negara sekitar 15-35 Juta US$ dari tahun 1967-1998. Dalam Ketetapan MPR Nomor XI/1998 pasal 4 menyatakan 
bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik 
pejabat negara, keluaraga, dan kroninya maupun pihak swasta /konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan 
tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan Hak Asasi Manusia
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pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan pubik lainnya 
dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik120. Hak memperoleh 
informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi 
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung 
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang dapat 
dipercaya dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di segala sektor 
termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa. 

3.2.7 Contoh Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa di lembaga publik mencapai sekitar 15-30%  dari 

GDP. Besarnya jumlah belanja tersebut menjadi peluang yang menggiurkan bagi 
perilaku korupsi. Besarnya dana yang dikorup dari belanja barang dan jasa tersebut 
diperkirakan mencapai 10-25%121. Pengadaan barang dan jasa diartikan secara luas 
yang mencakup tahap persiapan, penentuan, dan pelaksanaan atas administrasi 
tender dan pelaksanaan. Jika dirinci lebih lanjut, tahap-tahap tersebut adalah 
sebagai berikut :

1. penilaian kebutuhan/penentuan kebutuhan;
2. persiapan perancangan dan persiapan dokumen tender;
3. pemilihan peserta dan penentuan pemenang tender;
4. pelaksanaan pekerjaan;
5. pelapora keuangan dan audit ( bila dilakukan).
Setiap tahap-tahap memiliki peluang untuk tindak pidana korupsi. wujud 

korupsi dalam setiap tahap tersebut dapat berupa :
1. penyuapan;
2. pemberian uang pelican;
3. penipuan;
4. pemalsuan data dalam tender;
5. penggelapan;
6. pencurian; dan
7. tender yang diatur (kolusi sesama peserta tender).
Jika berbicara tentang kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, 

maka bisa dikatakan bahwa sebagian besar kasus-kasus korupsi yang dilakukan 
oleh pejabat negara dan merugikan negara dalam jumlah yang sangat fantastis 
adalah terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Salah satu contoh kasus 

120 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dasar menimbang huruf C. 
121 Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Dikutip dan Disarikan dari Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam 

Pengadaan Barang dan Jasa, hlm. 1.
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yang fenomenal dan masih dalam proses hukum adalah kasus yang melibatkan 
salah seorang petinggi di Kepolisian Republik Indonesia yaitu Irjend Polisi Djoko 
Susilo dalam kasus pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi yang merugikan 
negara miliaran rupiah122. 

Kasus korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa yang juga pernah 
menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus yang melibatkan mantan 
Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Bersatu Bacthiar Chamsyah yang terbukti 
melakukan mark up dalam pengadaan mesin jahit dan telah merugikan negara 
sebesar Rp. 3,6 miliar123

Kasus pengadaan gedung wisma atlet di Komplek Olahraga Jakabaring Sport 
City Palembang Sumatera Selatan yang melibatkan mantan Menteri Olahraga 
Andi Malarangeng dan seorang pengusaha yang juga politisi dari partai Demokrat 
Nazarudin juga merupakan salah satu contoh kasus korupsi di sektor pengadaan 
barang dan jasa yang ditengarai telah merugikan negara lebih dari Rp. 20 miliar124.

Korupsi pengadaan barang dan jasa juga banyak melibatkan para 
Kepala Daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan juga Walikota.   Kasus  Baso 
Amiruddin Maula,125 (PNS/Mantan Walikota Makassar Sulawesi Selatan) dalam 
pengadaan mobil pemadam kebakaran Kota Makassar yang merugikan Negara 
sebesar Rp. 4.310.797.065,00 (empat miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus 
sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) adalah salah satu contohnya. 
Dalam kasus ini, misalnya, majelis hakim yang menangani perkara ini dalam 
pertimbanganya menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan 
penyalahgunaan kewenangan (detournement  de pouvoir). Kasus ini telah diputus 
oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1495 K/PID.SUS/2008. Terdakwa 
(H. Baso Amiruddin Maula) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah 
melakukan korupsi secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 
5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa 
dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan .

Contoh kasus lainnya adalah kasus korupsi yang melibatkan Bupati Boeven 
Digul periode 2005-2005 Yusak Yaluwo dalam kasus korupsi pengadaan Kapal 
Tanker LCT 180 (Kapal Wamboon)126. Dalam kasus ini terdakwa telah melakukan 

122 Accountability. Humasunitarianforumindonesia.org. Diakses tanggal 27 September 2013. 
123 Bachtiar Chamsyah. http://id.wikipedia.org/wiki/Bachtiar_Chamsyah. Diakses Pada tanggal 20 April 2013.
124 Kronologis Korupsi Hambalang. http://pengadaan.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=389:kasus-korupsi-

wisma-atlet&catid=120:kasus-pengadaan. Diakses  Pada tanggal 28 Mei 2013.
125 Direktori Putusan MA
126 Direktori Putusan MA No. 704K/Pid.Sus/2011.
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tindakan memperkaya diri sendiri dengan mengambil dana selisih pembayaran 
pembelian Kapal Tanker LCT 180 (Kapal Wamboon) untuk kepentingan pribadi 
dan bukan kepentingan kedinasan yaitu yang seluruhnya mencapai angka 
Rp66.777.767.123 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh 
ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga Rupiah). Dalam kasus ini, 
terdakwa Yusak Yaluwo dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dipotong 
masa tahanan dan diwajibkan membayar denda Rp200.000.000 (dua ratus juta 
Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga 
diwajibkan mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp66.777.767.123 (enam 
puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu 
seratus dua puluh tiga Rupiah) kepada negara.

Kasus pengadaan helikopter yang melibatkan mantan Gubernur Nanggroe 
Aceh Darussallam Abdullah Puteh, juga merupakan salah satu contoh kasus 
korupsi sektor pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kepala daerah. Korupsi 
oleh Abdullah Puteh terkait dengan pengadaan 1 (satu) unit pesawat helikopter 
type MI-2, VIP Cabin, versi sipil tahun 2000-2001 dari pabrik Mil Moscow 
Helicopter Plant Rusia, senilai US$ 1,250,000 atau setara Rp12.500.000.000 
(dua belas miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2001-2003 dimana proses 
pengadaan dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan bertentangan dengan 
Keppres Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Instansi Pemerintah. Akibat keterlibatannya di dalam kasus ini Abdulah Puteh 
divonis dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa tahanan, denda 
sebesar Rp500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan Kurungan, dan uang pengganti 
sebesar Rp. 6.564.000.000,- subsidair 3 (tiga) tahun penjara127. 

Kasus korupsi sektor pengadaan barang dan jasa yang juga melibatkan kepala 
daerah adalah korupsi yang melibatkan mantan Bupati Brebes periode 2002-2007 
Indra Kusuma. Mantan Bupati Brebes ini telah melakukan pengadaan barang/jasa 
berupa pembelian aset berupa lahan/tanah dengan harga tidak wajar dan diatas 
NJOP serta tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional di dalam prosesnya 
pada tahun 2003. Tindakannya itu merugikan keuangan negara lebih kurang 
Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah). Akibat perbuatannya 
ini, Indra Kusuma telah divonnis dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 
sebesar Rp250 Juta subsidair kurungan selama 6 bulan128.

Beberapa contoh kasus di atas hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak 
kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Contoh kasus yang lainnya 

127  Abdullah Puteh Corruption Case. http://acch.kpk.go.id/abdullah-puteh. Diakses tanggal 4 Mei 2013.
128  Indra Kususma Corruption Case. http://acch.kpk.go.id/pnd_kk_indra-kusuma. Diakses tanggal 4 Mei 2013.
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masih banyak, karena sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa 
hampir sebagian besar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan 
sektor pengadaan barang dan jasa. Sektor ini dianggap sebagai salah satu sektor 
yang rentan terhadap praktik korupsi.

3.3 Sektor Perizinan

3.3.1 Latar Belakang dan Pengertian
3.3.1.1 Latar Belakang

Perizinan berasal dari kata izin (permit) yang berarti pernyataan yang 
meluluskan/membolehkan dan tidak melarang129. Dengan demikian izin 
bermakna kebolehan (mogen) yang merupakan salah satu isi kaedah hukum23. 
Perizinan adalah menyangkut segala sesuatu yang berkenan dengan kebolehan. 
Sebelum adanya izin atau kebolehan, tentu subjek hukum dibebani kewajiban/
tugas/suruhan atau larangan melakukan perbuatan tertentu. Setelah ada izin, 
subyek dibolehkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan  perbuatan tertentu.

Perizinan merupakan salah satu bentuk kegiatan administrasi negara, yaitu 
penciptaan kaidah konkrit terkait untuk subyek hukum khusus yang mengandung 
pernyataan meluluskan atau mengabulkan  atau tidak melarang subyek hukum 
tertentu melakukan tindak hukum tertentu. Administrasi negara, pemberi izin, 
mencakup mulai dari yang tertinggi (presiden) sampai dengan yang terendah 
(lurah), sebagai pengendali atau merekayasa masyarakat untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk 
pengendalian atau alat pengendalian itu adalah berupa perizinan. Pemberian izin 
kepada subyek hukum oleh badan administrasi negara sangat rentan disalahgunakan 
baik oleh pemberi izin maupun yang mendapat izin130.

3.3.1.2  Pengertian Perizinan

Izin merupakan salah satu alat atau instrumen dalam mengendalikan 
perilaku warga masyarakat oleh badan administrasi negara. Dengan izin, badan 

129 Menurut Purnadi Purbacaraka bahwa isi kaedah hukum itu mencakup (1) suruhan, (2) larangan, dan (3) kebolehan. Lihat 
Purnadi Purbacaraka. Perihal Kaedah Hukum. Citra Aditya Bakti Bandung 1993, Hal. 34

23 Purnadi Purbacaraka dan Sojono Soekanto, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni Bandung, 1985, Hal. 71 
mengatakan bahwa

130 Salah satu bagian dari sektor perizinan adalah sektor perizinan usaha, dan sektor ini dianggap sangat rawan korupsi. 
Lihat Sektor Perizinan Usaha Rawan Korupsi.  http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/11/10/lugceu-sektor-
perizinan-usaha-rawan-korupsi. Diakses Tanggal 30 Agustus 2013.
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administrasi negara menerapkan peraturan-peraturan abstrak dalam kasus konkrit 
berdasarkan persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan. Dengan demikian 
izin berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan untuk 
memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum 
dilarang131. Begitu pentingnya izin diperlukan oleh warga masyarakat untuk 
melakukan aktivitas tertentu terutama oleh suatu badan usaha, sangat rentan 
disalahgunakan oleh pemberi izin untuk untuk mendapat keuntungan pribadi. 
Korupsi penyalahgunaan izin lahan hutan telah melibatkan sekitar 300 bupati132. 
Keterlibatan bupati dalam penyalahgunaan wewenang di bidang perizinan ini 
dimungkinkan oleh sistem otonomi daerah, dimana titik berat pembangunan, 
termasuk perizinan menjadi kewenangan kepala daerah. 

Izin adalah salah satu bentuk keputusan badan adminitrasi negara. Izin 
merupakan tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh badan administrasi 
negara memiliki cacat yuridis bila terdapat kekeliruan (dwaling), paksaan (dwang), 
dan penipuan (bedrog). Jika izin tersebut terdapat kekeliruan, maka izin tersebut 
dapat dibatalkan, akan tetapi jika terdapat paksaan dan penipuan maka izin 
tersebut batal demi hukum. 

Izin sebagai salah satu bentuk keputusan badan administrasi negara harus 
memenuhi syarat yaitu :

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku133 
2. Diterbitkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang134

Izin yang diterbitkan oleh organ negara dapat diuji keabsahannya oleh 
peradilan tata usaha negara135 dan peradilan umum136. Peradilan tata usaha negara 
(PTUN) berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha 
negara terhadap orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan 
oleh keputusan termasuk izin, yang dikeluarkan oleh badan administrasi negara. 
Sedangkan peradilan umum berwenang menguji kebasahan ketetapan yang 
dilakukan oleh pemerintah.

131 Lihat Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau 
Dari Persfektif UUD 1945. Makalah yang disampaikan pada…..Jakarta, 1995. Hlm. 8

132 Ratusan Bupati Terjerat Korupsi Penyalahgunaan Izin Lahan Hutan. www.portalkbr.com/Nusantara/jawabali/2679299-4262 
html. diakses tanggal 13 September 2013.

133 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  pasal 7 ayat (1) jenis dan 
hirarki peraturan perundang-undangan yaitu a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, d. Peraturan 
Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi, dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

134 Kewenangan suatu lembaga atau pejabat atau organ dapat bersumber dari : a. atribusi, yaitu wewenang yang diberikan oleh 
UUD atau UU, b. delegasi, yaitu wewenang  dari satu organ kepada organ lain (penyerahan wewenang), dan c. mandat, yaitu 
pelimpahan wewenang dari organ tertentu kepada organ lain, akan tetapi tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

135 Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat (1) sebagaimana diubah 
dengan UU No.51 Tahun 2009.

136 Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pasal 1 ayat (4), pasal 2, pasal 3, pasal 47 dan pasal 49.
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Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Indonesia Corruption Watch 
(ICW) menemukan kerugian negara mencapai Rp7 triliun pada tahun 2004 dan 
meningkat menjadi Rp273 triliun  pada tahun 2011, terutama pemberian izin 
penyalahgunaan fungsi lahan hutan yang banyak terjadi di Provinsi Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi 
Utara, Riau, dan Jambi137.

Demikian juga halnya dengan korupsi dalam bentuk penyalahgunaan 
perizinan di bidang lingkungan hidup seperti izin Upaya Kelola Lingkungan (UKL), 
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang 
dikelola oleh Badan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) di Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mencapai milyaran rupiah138.

3.3.2 Penyalahgunaan Wewenang
Setiap kewenangan yang dimiliki oleh badan administrasi negara sangat 

rentan untuk disalahgunakan, sesuai dengan tesis Lord Acton bahwa setiap 
kekuasaaan cenderung untuk disalahgunakan, tetapi kekuasaan absolut pasti 
disalahgunakan (power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely)139. 
Penyalahgunaan kewenangan dalam menerbitkan izin untuk mendapatkan 
kepentingan pribadi tergolong ke dalam pungutan liar. Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 mengartikan penyalahgunaan 
kewenangan adalah perbuatan yang menggunakan kewenangannya untuk tujuan 
lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Tujuan lain yang dimaksud 
adalah (1) untuk mendapatkan keuntungan pribadi; (2) untuk mencapai tujuan 
tertentu dengan melanggar prosedur, seandainya dia patuh maka tujuan itu tidak 
akan tercapai. Tujuan yang dicapai dari penyalahgunaan kewenangan itu adalah 
tujuan yang dilarang atau tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Penyalahgunaan wewenang (detournement du pouvoir)  adalah perbuatan melanggar 
hukum administrasi negara dan dapat dikenakan sanksi administrasi negara. 
Untuk memberikan efek jera dan efek  takut agar orang tidak melanggar hukum 
adminstrasi negara tersebut, maka pembentuk undang-undang dapat memberikan 
sanksi pidana kepada pelaku.

Salah satu sektor yang juga memerlukan izin di berbagai level adalah sektor 
investasi. Menurut Johny W, Situmorang  yang dikutip oleh Saut P. Panjaitan, 

137  Ratusan Bupati Terjerat Korupsi Penyalahgunaan Izin Lahan Hutan. Loc.,Cit.
138  Ada Pungli Di Balik Izin Lingkungan. Majalah Gatra. Nomor 44  Tahun XIX . Tanggal  5-11 September 2013. Hlm. 88
139  www.phrases.org.uk/meaning/absolute-power-corrupt-absolutely. html. Diakses Tanggal 29 Oktober 2013.
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sektor investasi di Indonesia yang memerlukan izin setidaknya ada 15 sektor, dan 
masing-masing sektor tersebut memerlukan perizinan dalam jumlah yang sangat 
banyak. Sektor investasi dan jumlah perizinan yang diperlukan sebagaimana 
dikemukakan di atas, dapat dilihat dari tabel di bawah ini140 :

No Sektor Investasi Jumlah Perizinan
1 Pertambangan umum 45
2 Migas hilir 24
3 Kehutanan 36
4 Perikanan 28
5 Peternakan 29
6 Perkebunan 27
7 Perindustrian 45
8 Telekomunikasi 26
9 Kesehatan 43

10 Listrik dan pemanfaatan energy 26
11 Pendidikan 24
12 Pertahanan 26
13 Tenaga kerja dan transmigrasi 26
14 Pariwisata 25
15 Perdagangan 32

Banyaknya jumlah perizinan yang diperlukan baik seperti yang diberikan 
oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dalam berbagai sektor, 
termasuk dalam sektor investasi, semuanya berpotensi untuk disalahgunakan. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa 
sektor perizinan usaha merupakan salah satu sektor yang rawan korupsi karena 
banyak sekali terjadi praktik suap dalam sektor ini141 . Pernyataan dari Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono pada saat memberikan keterangan Pers terkait 
dibubarkannya BP Migas di istana Merdeka juga mengindikasikan bahwa sektor 
perizinan merupakan salah satu sektor yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. 
Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sektor perizinan termasuk ke 
dalam empat sektor yang rawan korupsi, dan jumlah korupsi di sektor perizinan 
mencapai ratusan kasus142 .

140 Saut. P. Panjaitan. Harmonisasi Aturan Hukum Mengenai Kewenangan Perizinan Investasi Pembangunan Pelabuhan Laut 
Nasional/Internasional Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintah.  Ringkasan Disertasi .Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2013. Hlm. 12.

141 Sektor Perizinan Usaha Rawan Korupsi. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/11/10/lugceu-sektor-perizinan-
usaha-rawan-korupsi. Diakses tanggal 12 Mei 2013.

142 Menurut Presiden Masih Ada Indikasi Korupsi di Empat Sektor. http://nasional.kompas.com/read/2013/06/12/16523997/
Menurut.Presiden..Masih.Ada.Indikasi.Korupsi.di.4.Sektor.  Diakses pada tanggal 13 Juni 2013. 
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3.3.3 Contoh Kasus Korupsi Sektor Perizinan 
Sebagian besar korupsi bidang perizinan melibatkan pejabat pemerintahan, 

baik pejabat pemerintah pusat maupun pejabat pemerintah daerah. Hal ini 
beralasan, karena pemberian izin merupakan wewenang dari pejabat-pejabat 
di bidangnya masing-masing. Dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa 
contoh kasus korupsi disektor perizinan yang dimaksud. Kasus korupsi perizinan 
pengalihan fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera 
Selatan yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Syahrial Oesman adalah 
salah satu contohnya. Keterlibatan Syahrial Oesman sebelumnya disebut-sebut 
dalam dakwaan Direktur Utama PT Chandratex Indo Artha, Chandra Antonio 
Tan. Dalam dakwaan, Chandra dinilai bersama-sama dengan Syahrial Oesman 
telah memberi atau menjanjikan uang senilai Rp 5 miliar kepada anggota Komisi 
Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim 
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  menjatuhkan pidana satu 
tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.  
Syahrial dinyatakan  terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai 
penganjur. Syahrial selaku gubernur dinilai telah menyetujui permintaan uang 
untuk diberikan kepada anggota komisi kehutanan. Hakim juga mengatakan 
terdakwa telah memerintahkan Direktur PT Chandratex Indo Artha Chandra 
Antonio Tan sebagai penyandang dana untuk mempermudah proses izin alih 
fungsi hutan Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan143.

Kasus korupsi oleh Al Amien Nasution juga terkait dengan sektor perizinan.  
Al Amien Nasution adalah anggota DPR RI periode 2004 – 2009. Amien  didakwa 
menerima suap terkait pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air 
Telang, Kabupaten Banyuasin dan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan, 
Kabupaten Bintan. Perbuatan Al Amien Nasution ini melanggar pasal 12 huruf 
a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah 
dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. 
Atas perbuatannya tersebut, Al Amien dijatuhi pidana penjara pidana penjara 
selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 250 Juta dengan ketentuan apabila 
pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurangan selama 6 
(enam) bulan144. 

143  Tersangkut  Korupsi Syahrial Oesman Divonis Satu Tahun http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/25265/2009/10/12/
tersangkut_korupsi_syahrial_oesman_divonis_satu_tahun.tvOne. Diakses 21 April 2013.

144 Al Amien Nasution.  http://acch.kpk.go.id/al-amien-nasution. Diakses tanggal 1 Mei 2013.
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Contoh kasus lain adalah kasus korupsi oleh H. Suwarna Abdul Fatah. 
Suwarna adalah Gubernur Kalimantan Timur periode tahun 1998-2006. Saat 
menjabat sebagai gubernur, ia banyak melakukan tindak pidana korupsi terutama 
di bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu mengenai proses izin pengelolaan 
hutan dan lahan perkebunan. Perbuatan yang dilakukan oleh Suwarna melanggar 
ketentuan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu145 : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan 
Hutan dan Pungutan Hasil Hutan;

2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 538/Kpts-
II/1999 Tanggal 12 Juni 1999 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-
II/1999 Tanggal 3 Maret 1999 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

4. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, 519/Kpts/
Hk.057/7/9023-VIII-1990 Tanggal 23 Juli 1990 Tentang Ketentuan 
Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk 
Pengembangan Usaha Pertanian;

5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 376/Kpts-
II/1998Tanggal 8 April1998 Tentang Kriteria Penyediaan Hutan Untuk 
Perkebunan Budi Daya Kelapa Sawit, dan 

6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi 
Nomor 1709/VI-PHH-1999 tanggal 27 Juli 1999 Tentang Kewajiban 
Penyerahan Bank Garansi Dana Reboisasi (DR) dan Provinsi Sumber 
Daya Hutan (PSDH) Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Kerugian negara akibat perbuatannya mencapai angka Rp346,8 Miliar. 
Suwarna terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas perbuatannya itu, Suwarna dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) 
tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- 
(dua ratus lima puluh juta rupiah ) subsidair 6 ( enam) bulan kurungan. Putusan 

145  Suwarna Abdul Fatah. http://acch.kpk.go.id/suwarna-fatah. Diakses tanggal 1 Mei 2013.
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pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Nomor 18/Pid.B/TPK/PN 
JKT.PST. yang telah menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan dari tuntutan jaksa 
Tipikor selama 7 tahun. Terhadap putusan pengadilan Tipikor tersebut, baik jaksa 
KPK maupun H. Suwarna Abdul Fatah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi 
TIPIKOR. Pada tahun 2007, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya 
Nomor 03 Pid/TPK/2007/PT DKI tanggal 26 Juni 2007 menjatuhkan vonis 
kepada H. Suwarna Abdul Fatah pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama 
berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan146. Terhadap putusan 
Pengadilan Tinggi tersebut, H. Suwarna Abdul Fatah mengajukan kasasi pada 
tanggal 16 Agustus 2007. Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi 
tersebut telah mengeluarkan Putusan Nomor 380K/Pidsus/2007 yang amarnya 
menolak permohonan kasasi H. Suwarna Abdul Fatah.

 
3.3.4 Sektor Perpajakan

3.3.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Korupsi di bidang perpajakan adalah tindak pidana di bidang pajak. Biasanya 
kejahatan perpajakan dilakukan tanpa kekerasan, sehingga kejahatan bidang ini 
masuk ke dalam kejahatan concursus idealis, yang memiliki basis pada kejahatan 
tertentu seperti penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan pencurian. Kejahatan di 
bidang perpajakan tergolong ke dalam kejahatan luar biasa  (extra ordinary crime) 
atau lebih popular disebut sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime), yaitu 
kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian (skill) sehingga sulit 
dideteksi. Kejahatan ini pada umumnya dilakukan oleh orang dalam instansi 
yang bersangkutan atau oleh orang-orang yang berada di luar institusi bekerjasam 
(berkolusi) dengan pejabat pajak. 

Pejabat pajak melakukan permufakatan jahat dengan wajib pajak, baik 
sebagai pelaku utama, pelaku pembantu, pelaku penyuruh, maupun pelaku 
intelektual147.

Nominal dari kejahatan perpajakan sangat besar148sehingga dapat 
mempengaruhi pemasukan negara dari sektor pajak yang menyumbang 80% dari 
penerimaan negara. Keadaan yang demikian dapat mempengaruhi kemampuan 

146 Suwarna Abdul Fatah http://acch.kpk.go.id/suwarna-abdul-fatah. Diakses tanggal 21 April 2013.
147 Hari Pahwasono. Pencegahan Kejahatan Di Bidang Perpajakan. www.lcki.org/index.php? Option=com_contens&article&id. 

Diakses tanggal 13 September 2013. 
148 Beberapa kasus pajak yang menimbulkan kerugian besar bagi keuagan negara antara lain kasus Asisn Agri sebesar Rp. 1,25 

triliun Rupiah, kasus Sulasindo Niagatama dengan kerugian sebesar lebih dari 27 milyar Rupiah, kasus Simbur Tani Niaga 
dengan kerugian Rp. 77 milyar Rupiah. Direktorat Jenderal Pajak. www.pajak.go.id. Diakses tanggal 14 Sepetember 2013.
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negara dalam menjalankan aktivitasnya, baik di bidang rutin maupun di bidang 
pembangunan. 

Selain penyelewengan/penggelapan dari sisi keuangan negara, juga yang 
tidak kalah penting adalah berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan 
negara atau penerimaan negara yang belum terjadi dan diselewengkan/dikorupsi 
oleh pejabat pajak. Potensi penerimaan negara dari sektor pajak ini  tidak  masuk 
ke kas negara.

Indonesia Corruption Watch  (ICW) telah melakukan penelitian eksploratif 
dan menemukan 4 (empat) pola korupsi internal dan eksternal di bidang pajak, 
yaitu :

1. Pola pertama, bagian personalia/bagian kepegawaian menjualbelikan 
jabatan, rekrutmen, dan  pencopotan, terutama pada jabatan “basah” 
yang bisa “dijual” kepada pejabat tertentu dengan imbalan sejumlah 
uang;

2. Pola kedua, pemeriksa pajak memberikan data kepada pengawas wajib 
pajak, dengan imbalan sejumlah uang kepada pemeriksa;

3. Pola ketiga, petugas pajak membantu memperlancar wajib pajak 
membayar pajak, dan atas bantuan tersebut, wajib pajak memberikan 
imbalan kepada petugas pajak; dan

4. Pola keempat, petugas pajak melakukan negosiasi dengan wajib pajak, 
sebelum negosiasi dilakukan, petugas pajak “menggertak” wajib pajak 
dengan jumlah yang besar yang harus dibayarkan ke negara. Setelah 
itu, wajib pajak akan meminta bantuan untuk diturunkan jumlah 
yang harus disetor dan pada saat itulah terjadi negosiasi antara petugas 
pajak dengan wajib pajak. Atas bantuan petugas pajak yang telah 
menurunkan jumlah tertentu ini, diberikan imbalan dalam bentuk dan 
jumlah tertentu pula.

Timbulnya keempat pola sebagaimana tersebut di atas, tidak selamanya 
merupakan inisiatif dari dari petugas pajak, bisa juga terjadi karena kelemahan wajib 
pajak, seperti tidak memenuhi aspek-aspek kewajiban seperti adanya pembukuan 
yang tidak benar, pembukuan ganda, melakukan eksport fiktif, membesarkan harga 
pokok untuk mendapat restitusi, mengurangi omzet, meninggikan biaya, dan lain-
lain. Adanya kelemahan-kelemahan dari wajib pajak ini bisa dimanfaatkan oleh 
petugas pajak untuk menarik keuntungan illegal.
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3.3.4.2 Pengaturan

Kejahatan di bidang pajak tergolong  kejahatan luar biasa (extra ordinary 
crime), karena itu pencegahan maupun penindakannya juga haruslah dengan cara 
yang luar biasa pula. Pencegahan dan penindakan yang khusus tersebut diatur 
dalam undang-undang yang khusus (lex specialis) pula, dalam hal ini undang-
undang tentang Pajak di samping undang-undang umum seperti Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana di bidang perpajakan diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan, karena adanya kesalahan dari wajib pajak baik kelalaian maupun 
kesengajaan. Unsur kelalaian terjadi dalam hal :

1. Tidak menyampaikan Surat Pemomberitahuan Pajak (SPT) ke 
Dorektorat Jenderal Pajak;

2. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap/
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar;

Terhadap wajib pajak yang lalai tersebut sehingga merugikan keuangan 
negara dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan/atau 
denda paling tinggi 12 (dua belas) kali jumah pajak terutang.

Unsur kesengajaan terjadi dalam hal149:
1. Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak/PKP, atau menyalahgunakan 

tanpa hak NPWP/pengubahan PKP.
2. Tidak menyampaikan SPT.
3. Menyampaikan SPT/keterangan  yang isinya tiak benar atau tidak 

lengkap.
4. Menolak untuk diperiksa.
5. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang 

palsu /dipalsukan seolah-olah benar.
6. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tidak memperlihatkan/

tidak menunjukan buku, catatan, dan dokumen lainnya.
7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut  tersebut di 

atas, dan menimbulkan kerugian negara dapat dipidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun, dan/atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah 
pajak terutang.

149 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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Di lain pihak, pejabat yang karena kealfaannya tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan segala yang diketahui dari wajib pajak, sebagaimana diatur dalam 
pasal 34 UU Nomor 16 Tahun 2000, dapat dipidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000. Pejabat yang dengan sengaja 
tidak memenuhi kewajiban, atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 
kewajiban pejabat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 34 UU Nomor 16 
Tahun 2000 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 10.000.000. Pejabat yang karena kealfaan atau dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana di atas hanya dapat dituntut atas pengaduan wajib pajak 
yang kerahasiaannya dilanggar150.

3.3.4.3 Kolusi Antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Dirjen Pajak Fuad Rahmany, dari 32.000 pegawai yang ada 
sekarang, sebanyak 4.800 atau 15 % di antaranya rentan korupsi dan kolusi. Situasi 
rentan itu karena 4.300 tenaga pemeriksa di Ditjen Pajak mempunyai kesempatan 
dan peluang untuk bertemu dan menemukan kesalahan wajib pajak. Di samping 
itu, terdapat 500 pegawai ditjen pajak selaku penyidik. Dengan demikian maka 
terdapat sekitar 4.800 pegawai ditjen pajak sangat berpeluang untuk melakukan 
kolusi dengan wajib pajak151.

Pada waktu pemeriksa menemukan kesalahan wajib pajak, sangat terbuka 
peluang bagi wajib pajak untuk meminta bantuan petugas pajak agar kesalahan 
mereka tidak diteruskan ke tingkat penyidikan. Namun bantuan yang diberikan 
oleh petugas pajak dalam hal ini pemeriksa bukanlah bantuan yang cuma-cuma 
atau sukarela, akan tetapi harus ada balas budi. Pada situasi seperti ini, wajib pajak 
akan meminta agar kesalahan tidak dilanjutkan pada tahap penyidikan, juga agar 
kesalahan tersebut ditutup, atau dianggap tidak ada kesalahan oleh  pemeriksa. 
Sebagai tanda balas jasa bagi pemeriksa, wajib pajak memberikan sejumlah uang 
tertentu yang besarannya bisa berdasarkan kesepakatan atau semacam tekanan dari 
pemeriksa.

Seandainya pada tingkat pemeriksaan tidak tercapai kata sepakat antara 
wajib pajak dengan pemeriksa, maka kasus ini dapat ditingkatkan pada tingkat 
penyidikan. Pada tingkat penyidikan ini, juga terbuka peluang korupsi antara 
penyidik dengan wajib pajak. Kolusi yang terjadi adalah semacam kesepakatan 
antara kedua belah pihak agar perkaranya tidak dilimpahkan ke pengadilan. 

150 Ibid. Pasal. 41 ayat (3)
151 15% Dari 32.000 Pegawai Pajak Rawan Kolusi dan Korupsi. http://finance.detik.com/read/2013/06/05/220032/2266198/4/15-

dari-32000-pegawai-pajak-rawan-kolusi-dan-korupsi. Diakses tanggal 12 September 2013.
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Namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sangat jarang dijumpai 
perkara di bidang pajak dibawa ke pengadilan pidana. Keadaan ini disebabkan oleh 
oleh tiga hal yaitu: (1) penegakan hukum pajak memiliki mekanisme tersendiri; 
(2) adanya mekanisme penyelesaian dengan sanksi administratif; dan (3) adanya 
kolusi antara penegak hukum pajak dengan wajib pajak152.

Kecenderungan yang terjadi adalah para wajib pajak lebih senang memilih 
cara berkolusi dengan pemeriksa atau penyidik pajak untuk menyelesaikan kasus 
tindak pidana pajak. Modus operandi yang paling banyak terjadi ialah dengan 
memainkan data restitusi  (kelebihan bayar pajak) perusahaan. Wajib pajak yang 
telah melakukan pendekatan dengan petugas pajak melakukan penyuapan agar 
dapat menerima kelebihan bayar pajak. Cara lain adalah  dengan melakukan 
pemerasan dan memperlambat atau tidak bayar pajak tepat waktu153.

Pemerasan dilakukan oleh petugas terhadap wajib pajak dengan ancaman 
akan segera ditindaklanjuti menjadi kasus tindak pidana jika wajib pajak tidak 
memberi sejumlah uang. Selanjutnya keterlambatan pembayaran pajak dikenakan 
denda sebesar 400%, dan agar denda tersebut tidak sebesar itu, maka terjadi kolusi 
antara wajib pajak dengan petugas pajak. Kasus penyuapan tindak pidana pajak 
oleh wajib pajak oleh 2 pegawai PT. Master Steel yaitu Effendi dan Teddy kepada 
pegawai pajak Jakarta Timur yang bernama Muhammad Dian Irwan Naqhisira 
dan Eko Darmayanto ditangkap  oleh KPK pada tanggal 15 Mei 2013. Kedua 
pegawai PT Master Steel dikenakan dakwaan melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 
13 UU No. 20 Tahun 1999, sedangkan pegawai Ditjen Pajak didakwa melanggar 
pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No. 20 Tahun 1999.

3.3.4.4 Contoh Kasus Korupsi Sektor Perpajakan

Di atas telah dijelaskan bahwa modus operandi korupsi di sektor perpajakan 
terutama dilatar belakangi oleh ketakutan para wajib pajak terhadap tunggakan 
pajak ataupun kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pajak. Mereka melakukan 
berbagai langkah untuk menghindari kasus hukum, di antara langkah tersebut 
adalah dengan melakukan kolusi dan penyuapan terhadap petugas pajak. Dalam 
bagian ini akan dikemukakan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan 
korupsi sektor perpajakan  tersebut. 

Salah satu kasus korupsi di sektor perpajakan yang banyak menyita perhatian 
masyarakat adalah kasus yang melibatkan seorang pegawai pemeriksa pajak yang 

152 Perkara Pajak Jarang Sampai Ke PN. http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/27/pan15.htm. Diakses 18 Spetember 2013.
153 http://www.shnews.com. Diakses tanggal 12 September 2013.
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bernama Gayus Halomoan .P. Tambunan. Korupsi pajak oleh Gayus mencapai angka 
yang cukup fantastis yaitu Rp.1,7 Triliun. Gayus dapat melakukan tindakannya 
dengan leluasa dan mendapatkan imbalan yang tidak sedikit atas perbuatannya 
tersebut karena dia menangani 149  wajib pajak perusahaan berskala besar antara 
lain Chevron, Kaltim Prima Coal atau Kapuas Prima Coal, Bumi Resourches dan 
lain-lain. Dari 149 perusahaan ini, 60 diantaranya ditangani secara langsung oleh 
Gayus. Modus operandinya adalah Gayus mengupayakan keringanan pajak bagi 
perusahaan-perusahaan tersebut, dari upaya itu, Gayus mendapatkan imbalan 
yang sepadan154. Pada tanggal 19 Januari 2011, Gayus Tambunan telah dinyatakan 
bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Jakarta Selatan dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta155, dan 
atas putusan tersebut telah dilakukan upaya hukum sampai tingkat Kasasi oleh 
para pihak, dan pada tanggal 27 Juli Mahkamah Agung memutuskan menolak 
permohonan kasasi dari terdakwa Gayus Halomoan, dan menerima permohonan 
kasasi dari jaksa. Selanjutnya Gayus dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi 
secara bersama-sama dan karena perbuatannya tersebut, Gayus dipidana penjara 
selama 12 (dua belas tahun) dan denda sebesar Rp500.000.000 dengan subsider 6 
(enam) bulan kurungan156.

3.3.5 Sektor Perbankan
3.3.5.1 Latar Belakang

Peranan penting bank dalam kehidupan masyarakat modern adalah sebagai 
lembaga yang dapat menghimpun dana dari beberapa sumber antara lain dari 
masyarakat luas dan lembaga keuangan lainnya. Dana yang terkumpul kemudian 
disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-
surat berharga, penyertaan dan pemilikan harta tetap. Pemberian kredit merupakan 
penyaluran dana yang mendatangkan keuntungan dalam bentuk bunga kredit, 
bagi hasil keuntungan, tetapi dapat juga menimbulkan resiko yaitu macetnya 
pengembalian kredit. Pemberian kredit memerlukan kehati-hatian serta ketelitian 
supaya terdapat semacam kepastian atau jaminan agar penyaluran kredit tersebut 
dapat kembali secara aman dan mendapatkan keuntungan. 

Secara sederhana tindak pidana di sektor perbankan adalah perbuatan 
berupa penipuan, pembobolan, dan penjarahan yang dilakukan baik oleh orang-

154 Korupsi Gayus Mencapai 1,7 Triliun.  http://politik.kompasiana.com/2010/04/21/korupsi-gayus-mencapai-rp17-triliun-123253.
html. Diakses 21 April 2013

155 Gayus Tambunan.  http://id.wikipedia.org/wiki/Gayus_Tambunan. Diakses Tanggal 21 April 2013.
156 Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan Nomor 1198 K /Pid. Sus/2011. 
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orang dari dalam bank itu sendiri maupun orang-orang dari luar bank. Kejahatan 
tersebut dapat membahayakan serta menggoyahkan sistem keuangan nasional dan 
kepercayaan publik terhadap perbankan nasional157. Kasus korupsi dana bailout 
(talangan) Bank Century sebesar Rp6,76 Triliun membawa dampak terhadap 
berbagai sektor kehidupan khususnya stabilitas politik dan ekonomi. Hasil audit 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa telah terjadi 13 (tiga belas) 
penyimpangan  atau transaksi yang dianggap tidak sehat, telah terjadi penggelapan, 
pelanggaran hukum, konflik kepentingan, dan transaksi tidak wajar158. Dengan 
demikian dapat disimpulkan sementara bahwa korupsi di sektor perbankan 
mempunyai dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat.

3.3.5.2 Pengaturan 

Tindak pidana perbankan berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana 
perbankan yaitu berupa perizinan, rahasia bank,pengawasan dan pembinaan bank, 
usaha bank, dan pencucian uang. Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 
mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 46 ayat 1, melarang semua orang mengusahakan simpanan tanpa 
izin usaha  dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 
16. Istilah untuk tindak pidana ini sering disebut dengaan istilah bank 
gelap.

2. Pasal 47 Ayat 1 melarang semua orang tanpa perintah tertulis dari 
pimpinan Bank Indonesia sebagiamana dimaksud pasal 41, pasal 41 
a, dan pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi 
untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pasal 40. Pasal 47 
ayat 2 melarang Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank 
atau pihak terafiliasi memberi keterangan yang wajib dirahasiakan 
menurut pasal 40. Sedangkan pasal 47 a mewajibkan anggota Dewan 
Komisaris, Direksi, atau pegawai bank memberikan keterangan yang 
wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 a dan pasal 44 a.

3. Pasal 48 Ayat 1 mewajibkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, 
atau pegawai bank memberikan adedidiirawan yang wajib dipenuhi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 
34 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 48 ayat 2 mengharuskan anggota Dewan 
Komisaris, Direksi, dan pegawai perbankan member keterangan yang 

157 Modus Korupsi di Sektor Perbankan. http//rcch.kpk.go.id. diakses tanggal 20 September 2013.
158 Temuan BPK Terkait Audit Forensik Bank Century. http://www.republika.co.id/beritanasional /umum/lwnm3x. diakses pada 

tanggal 1 September 2013.
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wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 
2 dan pasal 34 ayat 1 dan 2.

4. Pasal 49 ayat 1 mengancam pidana sekurang-kurangnya 3 tahun penjara 
dan paling lama 8 tahun penjara dan denda sekurang-kurangnya Rp50 
miliar dan paling banyak Rp100 miliar bagi anggota Dewan Komisaris, 
Direksi, dan pegawai bank yang tidak membuat catatan, catatan palsu, 
tidak memasukkan atau tidak mencatat, mengubah, mengaburkan, 
menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu 
pencatatan dalam pembukuan maupun dalam dokumen atau laporan 
kegiatan usaha.

5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2002 menentukan 
keterlibatan perbankan dalam pencucian uang. Pencucian uang dalam 
kegiatan perbankan adalah : (1) penyimpanan uang hasil kejahatan 
dengan nama palsu dalam safe deposit box; (2) penyimpanan uang 
dalam bentuk deposito/tabungan, giro; (3) penukaran pecahan uang 
hasil perbuatan illegal; (4) pengajuan kredit dengan jaminan uang yang 
disimpan pada bank tersebut; (5) penggunaan fasilitas transfer atau 
EFT; (6) pemalsuan dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum 
pejabat terkait, dan (7) pendirian /pemanfaatan bank gelap.

Tindak pidana perbankan diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 53 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun demikian, 
dalam beberapa kasus penyalahgunaan fasilitas kredit di Bank Mandiri159, Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) tidak menggunakan pasal-pasal tindak pidana perbankan 
sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi mengenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3, 
dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP terhadap dua terdakwa yaitu Bhramantyo Irawan Kuhandoko (Presdir 
PT Mosesa International) dan Achmad Fachrie. Walaupun pengenaan pasal-pasal 
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut 
diprotes oleh penasihat hukum terdakwa, tetapi JPU tetap mengenakan pasal itu 
dengan alasan bahwa korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut adalah 
terhadap bank yang saham dan modalnya sebagian besar dimiliki oleh negara. 
Jjaksa berkesimpulan korupsi tersebut tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa 

159  Kasus korupsi ini merupakan penyalahgunaan fasilitas kredit Bank Mandiri dalam mebangun Proyek Listrik Tenaga Uapa 
(PLTU) 2x7 Mega Watt di Sampit Kalimantan Tengah yang disidangkan di Pengadilan Neger Jakarta Selatan pada tanggal 
28 Agustus 2013 oleh Majelis Hakim yang diketai oleh Ida Bagus Dwiyantara dan JPU Lusia Marta . Lihat  www.hukumonline.
com./berita tindak pidana perbankan. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2013.
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yang penanggulangannya juga harus dengan peraturan yang khusus pula yaitu UU 
No. 31 Tahun 1999. 

Selain alasan tersebut di atas, JPU juga menggunakan yurisprudensi 
Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007untuk 
memperkuat argumentasinya dalam mengenakan Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999. Dalam Putusan Nomor 1144 K/Pid/2006 Majelis Hakim 
memutuskan bahwa ECW Neloe (Dirut Bank Mandiri), M. Sholeh Tasripan (IVP 
Coordinator Coorporate and Government Bank Mandiri) bersama-sama Edison 
(Dirut PT. Cipta Graha Nusantara) telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU 
TIPIKOR)  jo pasal 5 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan tindak 
pidana perbankan disamping diatur dalam pasal 45-53 UU No. 10 Tahun 1998 
dianggap sebagai Ketentuan Umum (lex generalis) juga diatur dalam UU No. 31 
Tahun 1999 yang telah ditetapkan hakim sebagai ketentuan khusus (lex speciale).

3.3.5.3 Contoh Kasus Korupsi Sektor Perbankan

 Kasus korupsi Bank Mandiri yang melibatkan Direktur Utamanya ECW 
Neloe dan Direktur Utama PT. Citra Graha Nusantara Edison yang mengelola hotel 
Tiara di Medan. Kasus ini menjadi spektakuler mengingat performa bank milik 
pemerintah ini selalu mendapat pujian dengan pertumbuhan aset dan keuntungan 
yang meyakinkan. Di lain pihak, PT Citra Graha Nusantara adalah perusahaan 
yang mengelola hotel yang sangat bergengsi dengan tingkat hunian yang tinggi 
sehingga selalu mendapat pujian sebagai hotel yang bergengsi. Pemberian kredit 
Bank Mandiri tersebut ditengarai telah terjadi tindak pidana korupsi setelah 
diaudit oleh BPK. Dalam kasus ini, Neloe dan Tasripan telah dijatuhi hukuman 
10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. 

 Walaupun kedua terpidana melanggar undang-undang perbankan yaitu UU 
No. 10 Tahun 1998 yang dianggap sebagai lex generalis, akan tetapi Majelis Hakim 
Mahkamah Agung mengenakan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagai peraturan khususnya (lex speciale).

3.3.6 Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum
3.3.6.1 Latar Belakang, Pengertian, dan Ruang Lingkup

Lembaga penegak hukum dianggap sebagai salah satu sektor yang rentan 
terhadap praktik korupsi. Salah satu penyebab dari anggapan tersebut adalah 
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banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu yang dapat dijadikan acuan 
mengenai hal ini adalah tulisan HS. Dillon yang merilis bahwa indeks korupsi 
oleh jaksa di Indonesia dalam kategori suap adalah 51,8 %,  oleh hakim 42,2 
%, oleh  kejaksaan 38,8 %, oleh  panitera 23,1 %, oleh  pengacara 7,7 %, oleh 
polisi 7,7 % dan oleh aparat-aparat penegak hukum lainnya (2,6%)160. Indeks 
korupsi oleh aparat penegak hukum tersebut merupakan bukti bahwa korupsi 
telah menjadi kejahatan yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat, dan 
dilakukan hampir oleh semua kalangan termasuk oleh kalangan aparat penegak 
hukum yang seharusnya merupakan salah satu pilar pemberantasan korupsi.

Korupsi oleh aparat penegak hukum terjadi dengan beberapa modus dan 
dalam berbagai bentuk serta dilakukan oleh aparat dari berbagai instansi penegak 
hukum.  Salah cukup fenomenal misalnya kasus korupsi pengadaan simulator SIM 
tahu 2011 yang melibatkan Irjen Polisi Djoko Susilo saat menjabat sebagai Kepala 
Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Tender pengadaan 
simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo ini bernilai cukup fantastis 
yakni mencapai Rp196,87 miliar,  masing-masing untuk motor sebanyak 700 unit 
senilai Rp 54,453 miliar dan mobil 556 unit senilai Rp 142,415 miliar161.

Contoh kasus lain yang melibatkan aparat penegak hukum dan menjadi 
sorotan publik adalah kasus suap yang melibatkan Jaksa Urip Tri Gunawan. 
Urip Tri Gunawan merupakan jaksa yang dinonaktifkan setelah ditetapkan 
sebagai tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kasus korupsi yang 
melibatkan Urip bermula ketika dia ditugaskan sebagai Jaksa Ketua Penyidikan 
kasus BLBI untuk BDNI yang juga melibatkan Artalyta Suryani. Urip ditengarai 
telah menerima suap dari Artalyta Suryani sebesar US$660.000. Dana tersebut 
merupakan dana suap bagi Urip sebagai Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI 
yang melibatkan pengusaha besar Sjamsul Nursalim, dimana Urip diminta untuk 
segera menghentikan kasus BLBI tersebut melalui Jaksa Agung Muda Kemas 
Yahya Rahman pada 29 Februari 2008. Kasus Urip telah mencoreng nama baik 
Kejaksaan dan setelah melalui proses panjang, akhirnya pada 21 Agustus 2008, 
Urip dinyatakan bersalah dan divonis selama 20 tahun penjara oleh pengadilan 
Tipikor. Putusan ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penutut Umum 15 tahun 
penjara. Urip terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana 

160 Lihat Rusdianto. Perwujudan Negara Bersih. http://hukum.kompasiana.com/2013/03/15/perwujudan-negara-bersih-537404.
html

161  Rachmadin Ismail. Ini Awal Kisah Kasus Korupsi yang Menjerat Irjen Pol Djoko Susilo http://news.detik.com/read/2012/07/31/1
40308/1979368/10/ini-awal-kisah-kasus-korupsi-yang-menjerat-irjen-pol-djoko-susilo. Diakses pada tanggal 20 Juli 2013.



89

BAB 3  SEKTOR-SEKTOR YANG RENTAN KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 12b UU 31/1999 tentang Tindak 
Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 dan subsider pasal 5 
ayat 1b UU 31/1999162. 

Kedua contoh kasus yang dikemukakan di atas, hanyalah sebagian kecil 
saja dari sekian banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. 
Jika ditelusuri, hampir sebagian besar kasus korupsi di Indonesia, pada dasarnya 
melibatkan aparat penegak hukum baik itu dari pihak kepolisian, maupun dari 
aparat yang merupakan bagian dari lembaga peradilan yakni melibatkan hakim, 
jaksa, bahkan panitera. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Political and 
Economic Risk Consultancy (PERC) pada tahun 2009, peradilan di Indonesia telah 
dicemari oleh praktik mafia peradilan yakni tindakan penyalahgunaan kewenangan  
dalam proses peradilan. Mafia peradilan merupakan tindakan korup oleh aparat 
penegak hukum di peradilan mulai dari proes penyidikan, penyelidikan, penyususnan 
dakwaan, pengajuan tuntutan, hingga pada proses putusan hakim. Tidak tanggung-
tanggung, menurut hasil penelitian ini, ternyata praktik korup aparat di peradilan ini 
telah terjadi selama empat dekade163.  Hal ini telah menempatkan Indonesia sebagai 
negara terkorup dari 14 negara Asia  yang disurvei164. 

Korupsi di Indonesia telah merasuki semua lembaga negara baik lembaga 
legislatif dan eksekuti maupun lembaga yudisial. Lembaga yudisial atau lembaga 
peradilan sering dikatakan sebagai benteng terakhir penegak hukum, artinya jika 
terjadi korupsi di lembaga eksekutif (Presiden dan jajarannya) atau lembaga legislatif 
(DPR RI, DPD RI, dan DPRD) akan diperiksa, diadili, oleh lembaga peradilan 
(Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan umum yang ada di bawahnya).

Persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah lembaga 
peradilan sebagai benteng terakhir penegak hukum dan memberantas korupsi juga 
tidak lepas dari korupsi. Dalam menghadapi masalah ini harus memprioritaskan 
pembangunan dan perbaikan agar lembaga peradilan betul-betul menjadi benteng 
terakhir penegak hukum sehingga nantinya dapat memberantas korupsi yang 
terjadi di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.  

 Korupsi oleh aparat penegak hukum, terutama di lembaga peradilan 
sebagaimana diuraikan di atas terus menerus terjadi dan sampai saat ini masih 
merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi upaya pemberantasan korupsi di 

162 Urip Tri Gunawan. http://m.merdeka.com/profil/indonesia/u/urip-tri-gunawan/. Diakses tanggal 12 Juni 2013.
163 Wijayanto dan Ridwan Zachri (Ed). Korupsi Mengorupsi Indonesia. Seba, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama, 2009. Hlm. 628. 
164 Negara-negara yang disurvei tersebut adalah : (1) Indonesia, (2) Thailand, (3) Kamboja, (4) India, (5) Vietnam, (6) Filipina, (7) 

Malaysia, (8) Taiwan, (9) Cina, (10) Makau, (11) Korea Selatan, (12) Jepang, (13) Hongkong, dan  (14) Singapura
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Indonesia. Maraknya korupsi oleh aparant penegak hukum tersebut ditengarai 
disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut 
antara lain165:

1. Moralitas yang rendah dari aparat-apatarat penegak hukum, baik aparat 
kepolisian, jaksa, panitera, hakim, bahkan pengacara, dimana da\lam 
praktiknya mereka bekerjasama dengan cukong, makelar, aktor politik.

2. Budaya politik yang korup, yang terus menerus tumbuh subur dan 
berkembang dalam birokrasi pemerintahan yang bersifat feodal, tidak 
transparan, dan tidak mampu dikontrol oleh masyarakat.

3. Apatisme dan ketidakpahaman masyarakat tentang arti dan cara bekerja 
aparat yang berperan dalam praktik kriminal termasuk korupsi.

4. Proses rekruitmen aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, dan aparat 
kepolisian masih terkategori tidak transpara dan profesional, serta 
memiliki kriteria yang belum memenuhi standar; dan

5. Kemauan negara dalam upaya pemberantasan mafia peradilan masih 
rendah, sehingga pemberantasannya terkesan tidak sungguh-sungguh 
dan tidak jujur. Disamping itu sikap apatis dan pemisif dari masyarakat 
terhadap mafia peradilan juga merupakan faktor yang mempengaruhi 
maraknya korupsi oleh aparat penegak hukum di lembaga peradilan 
(mafia peradilan) di Indonesia.

3.3.6.2 Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum merupakan terminologi umum yang dipahami 
masyarakat terkait dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan peradilan. 
Secara ekplisit pengertian lembaga penegak hukum tidak ditemukan dalam 
perundang-undangan. Untuk mengetahui pengertian atau konsep dari lembaga 
penegak hukum harus dilihat dari arti kata perkata, yakni kata “lembaga” dan 
kata “penegak hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa kata lembaga berarti “badan 
(organisasi) yg tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan 
suatu usaha”166, sedangkan kata penegak hukum dapat diartikan sebagai “petugas 
yang berhubungan dengan masalah peradilan”167. Berdasarkan arti kata tersebut, 
maka lembaga penegak hukum dapat diartikan sebagai “organisasi dari petugas-
petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan”168.

165  Ibid., Hlm. 629-630.
166  Definisi “Lembaga”. http://www.artikata.com/arti-338029-lembaga.html. Diakses tanggal 12 Juni 2013.
167  Ilman Hadi. Siapa Sajakah Penegak Hukum di Indonesia ? . http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-

sajakah-penegak-hukum-di-indonesia. Diakses tanggal 12 Juni 2013.
168 Ibid.,
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Dilihat dari rumusan kata dan pengertiannya, maka lembaga penegak 
hukum adalah lembaga yang menjalankan fungsi untuk menegakan hukum. 
Sedangkan penegak hukum itu sendiri adalah petugas atau aparat yang berasal 
dari lembaga penegak hukum dan bertugas untuk menegakkan hukum. Soerjono 
Soekanto mengartikan penegak hukum adalah mereka yang berkecimpung baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung dalam bidang penegakan hukum169. 
Jika dilihat dari rumusan pengertian tersebut, maka yang dimaksud penegak 
hukum di sini mencakup semua aparat yang berkecimpung baik dalam hal “law 
enforcement” maupun dalam hal “peace maintenance” yang terdiri dari kalangan 
kehakiman, kejaksaaan, kepolisian, kepengacaraan, dan  pemasyarakatan170. Kelima 
kalangan tersebut yang seharusnya berperan penting dalam proses penegakan 
hukum, termasuk penegakan hukum pidana anti korupsi. 

a. Kekuasaan Kehakiman
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman makna kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 18-nya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. Hal ini sesuai dengan amanat  pasal  24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pelaksanaan kekuasaan kehakiman ini 
dilakukan oleh hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 
diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, seorang 
hakim harus memiliki kepribadian yang terpuji dan harus memiliki integritas 
dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di 
bidang hukum171. 

Yang tidak kalah penting adalah dalam menjalankan tugas seorang hakim 
harus mampu menjaga kemandirian peradilan172  yang berarti hakim harus 

169 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. 
Hlm. 16.

170 Ibid.,
171 Lihat Pasal. 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
172  Ibid., pasal. 3 ayat (1)
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membebaskan diri dari segala tekanan dan kepentingan dan tidak sekalipun boleh 
berpihak kepada kelompok tertentu yang mencari keadilan. Hakim juga harus 
mampu menolak segala fasilitas yang dapat mengurangi kemandiriannya dalam 
melaksanakan tugas.

Perubahan-perubahan sosial tentu mempunyai pengaruh terhadap 
pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Suatu perubahan sosial yang tidak dapat diikuti 
perubahan hukum berakibat hukum tertinggal di belakang masyarakat. Keadaan 
ini sering disebut sebagai “anomie” yang dapat mendorong terjadinya korupsi. 
Karena itu, lembaga peradilan dan hakim dituntut untuk dapat menyesuaikan 
hukum yang diperoleh melalui penafsiran, konstruksi hukum, dan yurisprudensi.

Tetapi dalam praktiknya, banyak hakim berperilaku menyimpang dari 
yang seharusnya. Salah satunya adalah hakim yang seharusnya menjadi pilar 
utama penegakan hukum di Indonesia justru banyak yang terlibat kasus korupsi. 
Korupsi oleh hakim yang banyak terjadi adalah hakim terlibat dalan kasus suap 
dari pihak-pihak yang berperkara.  Salah satu contoh kasus korupsi suap  oleh 
hakim  adalah kasus yang melibatkan Syarifuddin, hakim pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat. Syarifuddin dianggap terbukti menerima suap Rp 250 juta dari 
kurator Puguh Wirawan terkait kepengurusan harta pailit PT Sky Camping 
Indonesia yang berpekara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus ini 
Syarifuddin dinyatakan bersalah dan divonis dengan pidana penjara empat tahun, 
ditambah denda Rp 150 juta yang dapat diganti dengan empat bulan kurungan 
karena terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 2 juncto Ayat 1 huruf b Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan keempat173.

Kasus lain yang melibatkan hakim sebagai penerima suap adalah kasus suap 
yang melibatkan Kartini Marpaung (hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Semarang yang sudah dinonaktifkan), yang menerima suap  untuk 
mengatur vonis korupsi perawatan mobil dinas DPRD Grobogan dengan terdakwa 
Yaeni. KPK menyita Rp 150 juta dari transaksi suap itu. Dalam persidangan kasus 
ini juga  terungkap bahwa Kartini yang kala itu anggota majelis hakim meminta 
uang suap Rp 500 juta. Kartini telah divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Semarang.  Dia dinyatakan terbukti menerima suap untuk 
mengatur vonis dalam perkara korupsi mantan Ketua DPRD Grobogan, Yaeni.  
Kartini terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-
sama dan karenanya didakwa bersalah melanggar Pasal 12 huruf c Undang-

173  Hakim Syarifuddin Divonis Empat Tahun Penjara. http://nasional.kompas.com/read/2012/02/28/13401220/Hakim.Syarifuddin.
Divonis.Empat.Tahun.Penjara.  Diakses pada tanggal 23 April  2013. 
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Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kasus ini 
hakim juga menjatuhkan hukuman berupa denda Rp 500 juta subsider 5 bulan 
penjara. Vonis hakim tersebut hanya separuh dibanding tuntutan jaksa Komisi 
Pemberantasan Korupsi, yang menuntut Kartini dihukum 15 tahun penjara dan 
denda Rp 750 juta subsider 5 bulan penjara174. 

Kasus lain  yang melibatkan hakim sebagai penerima  suap adalah kasus 
hakim Heru Kisbandono (Hakim ad hoc nonaktif Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Pontianak). Hakim yang merupakan ‘rekan’ dari hakim Kartini Marpaung 
terbukti menerima suap Sri Dartutik, adik dari M Yaeni, terdakwa korupsi APBD 
Kabupaten Grobogan dan  divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan 
Tipikor, Semarang. Selain itu Hakim juga mewajibkan Heru untuk membayar 
uang denda Rp200 juta subsider 4 bulan penjara . Vonis tersebut dibacakan pada 
hari Senin 18 Maret 2013. 

Hakim lain  yang juga terjerat kasus korupsi dalam bentuk menerima suap 
adalah hakim Ibrahim. Ibrahim tertangkap tangan oleh  KPK saat diduga tengah 
bertransaksi dengan pengacara Adner Sirait. Dari tangan mereka diamankan Rp 
300 juta, Maret 2010 di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Karena kasus yang 
menjeratnya tersebut, Hakim Ibrahim yang sebelumnya adalah Hakim Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara itu divonis selama enam tahun penjara di Pengadilan 
Tipikor Jakarta,  Senin 2 Agustus 2010. Majelis Hakim  yang menangani perkara 
tersebut menyatakan Ibrahim terbukti menerima hadiah sebesar Rp300 juta dari 
pengacara Adner Sirait terkait dengan perkara sengketa lahan yang sedang ditangani 
Ibrahim. Dalam perkara itu, Ibrahim bertindak sebagai ketua majelisnya175. 

b. Lembaga Kejaksaan 
Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “Kejaksaan 
Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan 
adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.  Sedangkan 
pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa “Pelaksanaan 
kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh 
Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri”.

174 Hakim Kartini Marpaung Divonis 8 Tahun Penjara. http://www.tempo.co/read/news/2013/04/18/063474288/Hakim-Kartini-
Marpaung-Divonis-8-Tahun-Penjara. Diakses tanggal 21 April 2013.

175 Ibid.,
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Institusi kejaksaan juga merupakan salah satu institusi yang dianggap sangat 
rentan terhadap kasus korupsi. Beberapa kasus yang akan dikemukakan berikut 
ini adalah beberapa contoh dari korupsi yang dilakukan oleh aparat kejaksaan. 
Salah satu kasus yang dianggap cukup menarik perhatian adalah kasus suap yang 
melibatkan jaksa Urip Tri Gunanawan (kasus Urip secara singkat telah disinggung 
pada bagian terdahulu). Kasus lain yang juga melibatkan jaksa adalah kasus yang 
melibatkan jaksa Cirus Sinaga. Cirus terbukti bersalah melanggar Pasal 21 UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  divonis lima tahun penjara oleh 
Mahkamah Agung karena terbukti merintangi secara tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi mantan pegawai pajak Gayus 
HP Tambunan. Cirus dinilai terbukti menghalang-halangi penyidikan karena 
menambah secara sepihak pasal yang menjerat Gayus Tambunan yang disidangkan 
di Pengadilan Negeri Tangerang176.

Contoh kasus lainnya adalah kasus yang melibatkan jaksa nonaktif pada 
Kejaksaan Negeri Cibinong, Jawa Barat, Sistoyo, yang diduga menerima suap 
sebesar  Rp100 juta. Sistoyo oleh tim jaksa penuntut dianggap telah memenuhi 
unsur tindak pidana penyuapan dan dituntut hukuman penjara selama 6,5 tahun 
dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara oleh Pengadilan Tindank Pidana 
Korupsi Bandung. Sistoyo, sebagai penyelenggara negara terbukti telah menerima 
suap sebesar Rp100 juta dari Anton Bambang atas suruhan Edward Bunjamin, 
terdakwa perkara yang sedang ditangani Sistoyo. Pemberian suap itu bertujuan 
agar Edward diberi keringanan hukuman dari satu tahun menjadi 10 bulan atas 
perbuatannya tersebut, Sistoyo dikenai Pasal 12 huruf a UndangUndang (UU) 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 
55 ayat 1 ke-1 KUHP177.

Contoh kasus lain adalah kasus yang melibatkan mantan jaksa fungsional 
Kejari Tangerang Dwi Seno Wijanarko,  terdakwa tindak pidana pemerasan dan 
penyalahgunaan wewenang ini divonis 1,5 tahun penjara di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Serang, Senin, 19 September 2011. Dalam sidang putusan tersebut, 
Dwi Seno Wijanarko juga diwajibkan membayar denda Rp 20 juta. Majelis hakim 
yang menangani kasus ini berkeyakinan bahwa terdakwa Dwi Seno Wijanarko 
telah terbukti melanggar pasal 12A Undang – undang Nomor 31/1999 tentang 

176 Kejaksaan Agung Resmi Berhentikan Cirus Sinaga. http://nasional.kompas.com/read/2012/09/07/15340526/twitter.com. 
Diakses 10 Mei 2013

177 Jaksa Sistoyo Dituntut 6,5 Tahun Penjara.  http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/316-jaksa-sistoyo-dituntut-6-5-
tahun-penjara Diakses 20 Juni 2013.
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang 
- undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana178. 

Kasus lain yang juga melibatkan aparat  kejaksaan adalah kasus pemerasan 
terhadap mantan Dirut PT. Jamsostek oleh dua orang jaksa yaitu  Burdju Ronni 
dan  Cecep Sunarto. Burdju dan Cecep disangka memeras Achmad Djunaedi 
sebesar Rp 550 juta. Keduanya  dijerat dengan pasal 12 A dan pasal 12 E, UU 
No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan 
ancaman hukuman 10 dan 15 tahun penjara. Jaksa Burdju dan Jaksa Cecep dalam 
persidangan dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan pemerasan sebesar 
Rp 600 juta kepada mantan Dirut Jamsostek, Ahmad Junaidi. Karena perbuatan 
tersebut, kedua orang jaksa non aktif itu dihukum dengan pidana penjara selama 
20 bulan dan denda Rp. 150 Juta Subsider 4 bulan kurungan  oleh Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan179.

c.  Lembaga Kepolisian 
Peranan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, dilaksanakan dalam struktur organisasi yang 
berjenjang dan pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan 
pada dan disesuaikan pada wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando 
pusat (tertinggi) berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. 

Kewenangan Polri  diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini, pada 
pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai berikut:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.
Ketiga tugas pokok Polri tersebut, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam 

pasal 14 UU No.2 Tahun 2002,yakni :
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

178 Jaksa Dwi Seno Divonis 1,,5 tahun. http://www.tempo.co/read/news/2011/09/19/063357108/ Diakses tanggal 24 Juli 2013.
179 Kasus Jaksa Nakal Dari Korupsi Sampai Asusila.  http://nasional.news.viva.co.id/news/read/266833-kasus-jaksa-nakal-dari-

korupsi-sampai-asusila Diakses tanggal 20 Juni 2013. 
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c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan peraturan perundang-undangan;

d.  turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peranan yang luas tersebut menyebabkan lembaga ini pun rentan terhadap 

praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Apalagi Polri memiliki 
kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan suatu 
tindak pidana.  Dalam proses ini sudah bukan rahasia umum merupakan salah 
satu proses hukum yang banyak disalahgunakan oleh pihak kepolisian, baik atas 
inisiatif petugas kepolisian maupun didorong oleh inisiatif warga masyarakat yang 
khawatir kepentingannya terganggu.

Rentannya praktik korupsi di sektor kepolisian bukannya tanpa dasar. 
Lembaga ini bahkan tercatat oleh beberapa lembaga survey sebagai salah satu 
lembaga/institusi terkorup di Indonesia180. Bobroknya citra kepolisian juga 

180  Menurut survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2009,  Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat 
kedua dari lima belas instansi yang masih menerapkan praktik suap Survei tersebut menyebutkan, sebanyak lima belas 
lembaga publik masih menerapkan praktik suap pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Diantaranya, Kepolisian 
Republik Indonesia yang menempati peringkat kedua. Lihat KPK: Polri Termasuk 15 Instansi Terburuk. http://www.
hukumonline.com/berita/baca/lt4b3061698b519/kpk--polri-masuk-15-instansi-terburuk.  Diakses tanggal 3 Maret 2011.
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disebabkan oleh ulah oknum kepolisian itu sendiri. Pada bagian terdahulu telah 
disinggung bahwa Kepolisian termasuk sebagai salah satu institusi penegak hukum 
yang dianggap sangat korup. Berikut akan dikemukakan beberapa contoh kasus 
korupsi yang dilakukan oleh oknum kepolisian. 

Pada bagian latar belakang dari tulisan ini telah dikemukan salah satu 
contoh kasus korupsi yang nilainya cukup fantatsis dan melibatkan salah seorang 
petinggi di Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kasus yang 
dimaksud adalah kasus Korupsi Pengadaan Simulator SIM yang melibatkan 
Irjend. Polisi Djoko Susilo dengan kerugian negara sebesar Rp32 Milyar. Irjend 
Polisi  Djoko Susilo telah divonis 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar 
Rp 500.000.000. Sampai saat tulisan ini dibuat, kasus ini sekarang sedang dalam 
pengajuan banding baik oleh Djoko Susilo maupun oleh KPK181.

Kasus korupsi  lain yang melibatkan aparat di Kepolisian adalah kasus yang 
melibatkan mantan Kabareskrim Kepolisian Komjen Pol Suyitno Landung dan 
Brigjen Pol Samuel Ismoko yang tersandung kasus suap dari pelaku pembobolan 
BNI sebesar Rp 1,7 trilyun serta AKP Suparman, penyidik kepolisian yang diduga 
memeras saksi dalam kasus korupsi182. Suyitno divonis oleh Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan dengan pidana penjara selama 18 bulan dan kewajiban membayar 
denda sebesar Rp. 150 juta dengan subside 6 bulan kurungan183, sedangkan Ismoko 
divonis pengadilan yang sama dengan 20 bulan penjara dan membayar denda Rp 
50 juta subsider 1 bulan kurungan184.

Kasus lain yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah korupsi oleh 
Mantan Kabareskri Susno Duaji. Susno terbukti melakukan tindak pidana korupsi 
dalam penanganan kasus PT Salmah Arwana Lestari, (PT SAL), saat dirinya 
menjabat sebagai Kabareskrim mabes polri185. Selain itu Susno Duaji juga terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi terkait dana pengamanan pilkada Jawa Barat 
pada tahun 2008, saat menjabat Kapolda Jawa Barat. Atas perbuatannya tersebut 
majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Susno Duaji selama 3,5 
tahun, membayar denda sebesar 200 juta rupiah dan membayar uang pengganti 
sebesar 4 milyar rupiah. Susno Duaji sendiri lakukan upaya hukum banding dan 

181 Hari ini KPK Ajukan Banding Vonis Djoko Susilo.  http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/09/13/780965/hari-ini-kpk-
ajukan-banding-vonis-djoko-susilo. Diakses Tangal 12 September 2013.

182 Wajah Bopeng Kepolisian  http://mediaumat.com/media-utama/1434.html Diakses tanggal 1 September 2013
183 Suyitno Landung Dipenjara 18 Bulan. http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/10/11/n1.htm. Diakses 27 September 2013.
184 Hakim PN Jakarta Selatan Bacakan Vonis Komje Polisi Suyitno Landung http://news.detik.com/read/2006/10/10/064259/69206

2/10/hakim-pn-jaksel-bacakan-vonis-komjen-pol-suyitno-landung. Diakses 28 September 2013.
185 Susno Duadji Divonis 3,5 Tahun. http://www.indosiar.com/fokus/susno-duadji-divonis-35-tahun_89995.html. Diakses 1 

September 2013.
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kasasi dalam kasus ini, tetapi kedua upaya hukum tersebut ditolak186. Kontroversi 
kasus ini berlanjut karena vonis MA yang menolak kasasi Susno tidak disertai 
dengan perintah eksekusi, padahal Susno seharusnya menjalani hukuman yang 
ditimpakan kepadanya. 

d.  Advokat/Pengacara
Advokat atau yang lebih popular disebut sebagai pengacara adalah salah 

satu profesi di bidang hukum  yang secara umum bertugas mendampingi kliennya 
(warga masyarakat) dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Secara 
etimologi, kata advokat berasal dari bahasa latin yaitu advocare, yang berarti 
to defend (mempertahankan), to call to ones said (memanggil seseorang untuk 
mengatakan sesuatu), to vouch or to warrant (menjamin). Sedangkan dalam bahasa 
Inggris, advokat diungkapakan dengan kata advocate, yang berarti: to defend by 
argument (mempertahankan dengan argumentasi), to support (mendukung), 
indicate or recommend publicly (menandai adanya atau merekomendasikan di depan 
umum). Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, 
seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di 
dalam atau di luar sidang pengadilan187. Sedangkan menurut Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat Pasal 1 ayat 1, “advokat adalah orang 
yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan 
yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini”. 

Sebagai salah satu bagian dari penegak hukum, profesi advokat atau 
sering juga disebut profesi kepengacaraan merupakan salah satu profesi yang 
juga dianggap rentan terhadap praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
faktor, baik internal maupun eksternal. Tetapi jika dilihat dari peranannya 
yang ideal, maka advokat harus bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk 
terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum 
bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, 
dan hak asasi manusia. Kebutuhan akan sosok advokat yang bebas dan mandiri 
sebagaimana ketentuan undang-undang ini merupakan upaya untuk mewujudkan  
kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari 
luar188. Kekuasaan kehakiman yang independen merupakan salah satu faktor 

186  Kronologi Kasus Susno Duadji. http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kasus-susno-duadji.html Diakses tanggal 20 
Agustus 2013.

187  Pengertian Advokat Menurut Bahasa dan Istilah. http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-advokat-menurut-
bahasa-dan.html Diakses tanggal 20 Juni 2013.

188  Lihat hurf b Konsideran Menimbang UU Nomor 18 Tahun 2003
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penting untuk mereformasi sistem peradilan yang korup. Salah satu upaya yang 
dilakukan agar advokat dapat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik 
profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat maka 
kepada advokat dilakukan pengawasan189 oleh organisasi advokat190

Dalam melaksanakan pekerjaannya, advokat memberikan jasa hukum 
kepada kliennya. Yang dimasud dengan jasa hukum “adalah jasa yang diberikan 
Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan 
kuasa, mewakili, mendampingi, membela,dan melakukan tindakan hukum lain 
untuk kepentingan hukum klien”191. Selain itu advokat sebagai salah satu bagian 
dari penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum 
kepada masyarakat yang tidak mampu dan bantuan hukum itu wajib diberikan 
secara cuma-cuma tanpa mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun192. 

Dalam menjaga harkat dan martabat serta kehormatan profesinya, seorang 
advokat dituntun atau dipedomani oleh kode etik profesi advokat. Kode etik 
profesi pada dasarnya berisikan nilai-nilai moral (tentang baik-buruk) yang 
merupakan pedoman bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik 
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ditegakkan oleh Dewan 
Kehormatan organisasi advokat. Jika advokat melanggar kode etik, maka dapat 
diberikan tindakan mulai dari teguran secara lisan, tertulis, atau bahkan tindakan 
yang paling keras yakni pemberhentian  sementara dari profesi advokat atau bahkan 
sampai pada pemberhentian secara permanen dari profesi advokat193. Tindakan-
tindakan sebagaimana dimaksud tersebut diberikan selain jika advokat melanggar 
kode etik juga jika advokat melakukan hal-hal sebagai berikut194 :

1. berbuat mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau 

rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan 

yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan 
perundang-undangan, atau pengadilan;

4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, 
atau harkat dan martabat profesinya;

189  UU Nomor 2 Tahun 2013 pasal 1 angka 5
190  UU Nomor 2 Tahun 2013 pasal 12 ayat (1)
191  UU Nomor 18 Tahun 2003 pasal 1 angka 1
192  UU Nomor 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat (1)
193  UU Nomor 18 Tahun 2003 pasal 7 ayat (1)
194  UU No.2 Tahun 2003 pasal 6 huruf a sampai huruf f.
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5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan 
atau perbuatan tercela; dan

6. melanggar sumpah/janji Advokat

Kemandirian dan kebebasan seorang advokat dalam membela kliennya 
sangat dijunjung tinggi dan dilindungi apabila dia dalam menjalankan tugasnya 
tersebut dengan itikad baik. Salah satu bentuk kebebasan dan kemandirian tersebut 
adalah seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara 
pidana dalam melaksanakan tugasnya mendampingi dan membela kliennya195. 
Dalam menjalankan profesinya,  advokat berhak memperoleh informasi, data, dan 
dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan 
dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan 
kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan196.

Namun demikian, seorang advokat dalam menjalankan tugasnya juga 
dibebani berbagai kewajiban yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kliennya. 
Seorang advokat diwajibkan untuk memperlakukan kliennya secara adil tanpa 
membedakan apakah sang klien berasal dari suku tertentu, agama tertentu, ras 
tertentu, atau bahkan tingkat kemapanan tertentu. Hal-hal di atas tidak boleh 
menjadi alasan bagi advokat untuk membedakan perlakuan terhadap kliennya197.

Dilihat dari rumusan ketentuan undang-undang sebagaimana diuraikan 
di atas, maka profesi advokat adalah suatu profesi luhur dan bertujuan untuk 
memberikan rasa keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Namun demikian, 
dalam kenyataannya, keluhuran profesi ini banyak disalahgunakan oleh oknum 
advokat sendiri, baik atas inisiatif sendiri maupun atas dorongan dari pihak luar. 
Salah satu bentuk penyimpangan terhadap keluhuran profesi advokat adalah 
banyaknya advokat yang melakukan kegiatan yang terkategori korupsi, misalnya 
menjadi pelaku atau menyuruh melakukan penyuapan198, menjadi “calo” perkara, 
melindungi klien yang telah terbukti bersalah dengan itikad tidak baik199, dan 
lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut tentu berdampak negatif bagi profesi 
advokat itu sendiri sehingga advokat yang seharusnya menjadi salah satu pilar 
kemandirian kekuasaan kehakiman, justru banyak yang melakukan pelanggaran 
dan menodai kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut.

195 UU Nomor 18 Tahun 2003 pasal 16.
196 UU Nomor 18 Tahun 2003 pasal 17 
197 UU Nomor 18 Tahun 2003 pasal 18 ayat (1)
198 Kasus Tengku Syaifuddin Popon, Harini Wijoso, Adner Sirait, dan lain-lain
199 Kasus Haposan Hutagalung
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Korupsi oleh advokat/pengacara biasanya terjadi dalam hal pengacara 
melakukan penyuapan kepada majelis hakim atau pihak kejaksaan untuk 
kepentingan klien yang dibelanya. Berikut akan dikemukakan beberapa kasus 
korupsi yang dilakukan oleh oknum advokat/pengacara. 

Korupsi yang melibatkan advokat/pengacara yang cukup menjadi perhatian 
masyarakat adalah korupsi yang dilakukan Haposan Hutagalung. Haposan terlibat 
dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan dan juga penyuapan kepada kepada 
Komisaris Jenderal Susno Duadji sewaktu menjabat Kepala Bareskrim Polri pada 
tahun 2011.  Sebagai penasehat hukum Gayus Tambunan, Haposan bersama-
sama Ani Kosasih telah membuat perjanjian yang berisi bahwa seolah-olah harta 
kekayaan Gayus Tambunan merupakan hasil bisnis pengadaan tanah dan bukan 
merupakan hasil kejahatan. Dari perjanjian terdakwa meminta Bareskrim untuk 
membuka blokir atas akun rekening di Bank BCA dan Bank Panin atas nama 
Gayus Tambunan. Perbuatan ini mengakibatkan Gayus Tambunan tidak dapat 
dikenakan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-undang Korupsi. Setelah 
kasusnya diproses di pengadilan Tipikor, Haposan dinyatakan terbukti bersalah dan 
dipidana dengan pidana penjara selama 12 tahun dan diwajibkan membayar denda 
sebanyak Rp 500.000.000 dengan nomor putusan akhir 1390 K/Pidsus/2011200. 

Contoh lain dari kasus korupsi yang melibatkan pengacara adalah kasus 
yang melibatkan advokat/pengacara Lambertus Palang Ama. Lambertus adalah 
pengacara Gayus Halomoan Tambunan, dan bersama-sama Gayus telah membuat 
surat keterangan palsu yang bertujuan untuk melindungi harta Gayus yang 
didapat dari korupsi. Lambertus divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan diwajibkan membayar denda sebayak Rp. 
150.000.000. Sebelumnya Lambertus dituntut dengan pidana penjara selama 5 
(lima) tahun dalam dakwaan pertama dan dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindang Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 
1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena merintangi proses hukum 
yang membelit Gayus. Sedangkan dalam dakwaan kedua, Lambertus dijerat Pasal 
22 jo Pasal 28 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke-2 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dianggap membantu Gayus memberikan 
keterangan tidak benar mengenai seluruh harta benda yang dimilikinya, istrinya, 
ataupun anaknya dengan membantu membuatkan surat perjanjian palsu201.

200 Haposan Hutagalung. http://www.korupedia.org/reports/view/119#.UjmFL39rBLM. Diakses pada bulan April 2013.
201 Sidang Mafia Hukum Lambertus Palang Ama Dituntut Lima Tahun Penjara.  Phttp://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=7876. 

Diakses Tanggal 21 April 2013
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Kasus lain yang melibatkan advokat sebagai pelaku korupsi adalah kasus 
yang melibatkan Tengku Syaifuddin alias Popon. Syaifuddin adalah pengacara  
dari terpidana Abdullah Puteh (mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam 
yang terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa). Syaifuddin berupaya melakukan  
penyuapan terhadap pegawai pengadilan tinggi tipikor sebesar Rp 250 juta terkait 
dengan kasus yang sedang ditanganinya yaitu kasus korupsi yang melibatkan 
Abdullah Puteh pada tahun 2005. Tengku Syaifuddin divonis Pengadilan Tinggi 
Tipikor bersalah dan dipidana penjara  2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan202. 

Kasus yang melibatkan Harini Wijoso juga merupakan salah satu contoh 
kasus yang melibatkan advokat/pengacara.  Harini adalah salah seorang pengacara 
Probosutedjo dalam kasus penyimpangan dana rebosiasi. Pada bulan Agustus 2005, 
Harini menemui seorang staf  Mahkamah Agung yang bernama Pono Waluyo dan 
menanyakan cara melakukan pendekatan kepada ketua MA pada masa itu Bagir 
Manan. Tujuannya agar Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi 
yang diajukan kliennya. Pono Waluyo bersama beberapa kawannya sepakat akan 
membantu proses tersebut dengan imbalan sebesar Rp1,8 miliar ditambah Rp3 
miliar untuk ketua MA.  Namun saat serah terima uang tersebut pada tanggal 
30 September 2005, KPK melakukan pengerebekan dan Harini beserta kelima 
staf Mahkamah Agung yang terlibat kemudian ditangkap. Harini dinyatakan 
bersalah dan divonis  Mahkamah Agung tiga tahun penjara dan dengan kewajiban 
membayar denda sebanyak Rp 100.000.000203.

e.  Petugas Lembaga Pemasyarakatan 
Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih popular disebut sebagai 

sipir  adalah seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, 
keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Seorang sipir bertanggung 
jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah 
ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang 
telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman dalam masa 
tertentu suatu penjara204. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan 
adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang 
pembinaan,pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan205. 

202 Daftar Advokat Terlibat Dugaan Korupsi dan Suap. http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/26/daftar-advokat-
terlibat-dugaan-korupsi-dan-suap. Diakses tanggal 20 April 2013.

203 Harini Wijoso. http://id.wikipedia.org/wiki/Harini_Wiyoso. DiaksesTanggal 20 April 2013.
204 Sipir. http://id.wikipedia.org/wiki/Sipir diakses tanggal 2 Juni 2013.
205 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. LN. Tahun 1995 Nomor. 77. TLN. Nomor 3614.
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Definisi petugas Lembaga Pemasyarakatan juga dapat ditemukan pada 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M HH 16 KP 05 
02 TAHUN 2011 tentang Kode Etik Pegawai Kemasyarakatan yaitu pegawai 
negeri sipil di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 
menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan206.

Seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya 
diatur dan dipedomani oleh undang-undang dan kode etik. Kedua pedoman itu 
seyogyanya dijalankan dan dipatuhi agar dalam pelaksanaan tugasnya petugas 
Lembaga Pemasyarakatan tidak menyimpang. Penyimpangan oleh petugas 
Lembaga Pemasyarakatan termasuk korupsi bukanlah hal yang mustahil, bahkan 
ditengarai sangat mungkin terjadi. Karena dalam upayanya melakukan tugas 
pembinaan, para petugas ini berhubungan langsung dengan warga binaan yang 
berasal dari berbagai latar belakang, termasuk para koruptor. Karena itu, besar 
kemungkinan para petugas ini “dimanfaatkan” oleh para warga binaan untuk 
mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu yang melanggar ketentuan, dengan 
diiming-imingi oleh imbalan dalam bentuk dan jumlah tertentu207.

Dalam melakukan tugas pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan 
harus menjalankan tugasnya dengan dilandasi asas-asas sebagai berikut208 :

a. pengayoman;
b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. pendidikan;
d. pembimbingan;
e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

orang tertentu
Dilihat dari asas-asas tersebut, maka seharusnya petugas Lembaga 

Pemasyarakatan tidak boleh memberikan perlakuan berbeda kepada semua warga 
binaan, apalagi jika perlakuan berbeda tersebut diperoleh oleh warga binaan 
dengan memberi imbalan tertentu kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan. 

206 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M HH 16 KP 05 02 TAHUN 2011 tentang Kode Etik Pegawai 
Kemasyarakatan. LN. Tahun 2011 Nomor.605. pasal 1 angka 2.

207 Kasus fasilitas mewah yang dimiliki oleh para warga binaan seperti Artalyta Suryani yang terlibat kasus suap terkait Jaksa 
Urip Tri Gunawan adalah salah satu contohnya, Artalyta mendapatkan fasilitas seperti hotel bintang lima di LP Cipinang, dan 
fasilitas ini tentu didapatkan setelah mendapat “persetujuan” dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Atau kasus yang baru-
baru ini terjadi yaitu ditemukannya pabrik narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan pengakuan beberapa pihak tentang 
bebasnya para tahanan dan juga orang-orang dekat dengan tahanan untuk keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan adalah 
segelintir contoh dari sekian banyak kasus yang menggambarkan betapa bobroknya sistem pemasyarakatan di Indonesia.

208 UU Nomor 12 Tahun 1995. Pasal 5 
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Selain itu, petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya 
dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya209. Fasilitas ini pada 
prinsipnya diberikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk digunakan 
dalam upaya memaksimalkan pekerjaannya dan untuk menghindari intervensi dari 
pihak-pihak tertentu. Namun, fasilitas yang diberikan kepada petugas Lembaga 
Pemasyarakatan ini pun seringkali disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak 
seharusnya. Bahkan sarana dan prasarana ini sering digunakan untuk melakukan 
tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Penyalahgunaan wewenang yang 
dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan seharusnya diberi sanksi berat 
agar dapat memberi efek jera, namun dalam praktiknya penyalahgunaan tersebut 
baru sebatas diberi sanksi administrasi. 

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan oleh aparat petugas Lembaga 
Pemasyarakatan (LP) adalah kasus yang terkait dengan pemberian fasilitas 
khusus  kepada terpidana mati kasus narkotika Fredy Budiman oleh petugas LP 
Cipinang. Fredy diberi kamar khusus untuk bertemu dengan teman dekatnya 
sekaligus menggunakan narkoba di ruang tersebut dengan sepengetahuan petugas 
LP. Petugas LP yang terbukti ikut memfasilitasi telah diberi sanksi administrasi, 
sedangkan sanksi pidana untuk kasus ini masih menunggu penyelidikan lebih 
lanjut210. Kasus lain yang juga sempat menjadi sosrotan masyarakat adalah kasus 
keluarnya terpidana (saat itu masih sebagai terdakwa) kasus mafia pajak Gayus 
Halomoan Tambunan dari rumah tahanan Mako Brimob. Gayus yang berstatus 
tahanan bisa leluasa pergi ke Bali. Untuk bisa melakukan aksinya ini, Gayus 
mengaku melakukan gratifikasi kepada Kepala Rutan Mako Brimob Komisaris 
Polisi Iwan Siswanto. 

Kasus ini, menyebabkan Komisaris Polisi Iwan Siswanto dijatuhi hukuman 
penjara selama empat tahun di Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung pada hari Selasa 
tanggal 5 Juli 2011. Selain hukuman penjara,   Iwan juga diwajibkan membayar 
denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Irwan Siswanto dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah atas kasus gratifikasi Gayus Halomoan 
Tambunan sebesar Rp264 juta atas pembebasan dia saat menjalani penahanan di 
Mako Brimob Juli-Oktober 2010. Ia terbukti melanggar Pasal 12 UU No.31/1999 
jo UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan jo pasal 55211

209 UU Nomor 12 Tahun 1995. Pasal 48
210 Terbukti Fasilitasi Fredddy Petugas Lapas Akan Dipidanakan. http://www.beritasatu.com/nasional/129305-terbukti-fasilitasi-

freddy-petugas-lapas-akan-dipidanakan.html. Diakses pada tanggal 28 September 2013.
211 Mantan Karutan Brimob Divonis 4 Tahun  Penjara. http://www.tribunnews.com/nasional/2011/07/05/mantan-karutan-brimob-

divonis-4-tahun-penjara. Diakses tanggal 28 September 2013.
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3.3.6.3 Peranan Penegak Hukum

Peranan (role) secara sosiologis berarti kewajiban atau tugas yang dimiliki 
oleh pemegang suatu kedudukan (status) tertentu. Karena itu seorang yang memiliki 
atau menduduki suatu posisi disebut sebagai pemegang peranan212. Dalam upaya 
penegakan hukum, para penegak hukum adalah pemegang peranan dan memiliki 
kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum. Apalagi masyarakat Indonesia 
masih banyak yang mengartikan hukum sebagai petugas penegak hukum213, 
sehingga apa yang dilakukan oleh para penegak hukum memiliki dampak baik 
positif maupun negatif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. 

Secara teoritis, peranan dapat dijabarkan ke dalam beberapa unsur, yaitu 214:
1. peranan yang ideal;
2. peranan yang seharusnya;
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
4. peranan senyatanya
Peranan yang ideal merupakan peranan yang diharapkan dari para penegak 

hukum. Para penegak hukum dalam melaksanakan peranannya kadang-kadang 
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tersebut, karena seringkali dalam 
pelaksanaan peranannya, seorang penegak hukum mengalami apa yang disebut 
sebagai konflik peranan (conflict of interest). Konflik peranan dapat terjadi apabila 
seorang penegak hukum (pemegang peranan) memiliki lebih dari satu  kedudukan, 
misalnya dia sebagai seorang hakim tetapi sekaligus sebagai ayah, anggota 
perkumpulan, alumni dari suatu perguruan tinggi, dan sebagainya. Apabila terjadi 
konflik peranan, maka dapat terjadi seorang hakim tidak melaksanakan peranan 
idealnya karena pihak yang berperkara adalah orang-orang yang kebetulan dikenal, 
atau memiliki hubungan pertemanan, dan lain-lain. Jika hal ini terjadi, maka besar 
kemungkinan peranan ideal seorang hakim tidak akan terlaksana.

Peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya biasanya dituangkan/ 
dirumuskan dalam perundang-undangan215. Sebagai contoh ketentuan pasal 

212 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cet. 6. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005. Hlm. 
19-20.

213 Hukum memiliki ruang lingkup yang luas dan banyak dimensi, oleh sebab itu dari dahulu sampai sekarang orang masih 
mencari-cari definisi hukum, ini berarti bahwa definisi hukum sampai saat ini belum ditemukan. Oleh karena itu, Purnadi 
Purbacaraka menganjurkan agar kita tidak melihat definisi hukum dari ruang lingkup dan dimensi tersebut, melainkan 
menganjurkan agar kita melihat pengertian hukum yang diberikan oleh masyarakat, yaitu ; (1) hukum sebagai ilmu 
pengetahuan, (2) hukum sebagai disiplin, (3) hukum sebagai kaidah, (4) hukum sebagai tata hukum, (5) hukum sebagai 
petugas (hukum), (6) hukum sebagai keputusan penguasa, (7) hukum sebagai proses pemerintahan, (8) hukum sebagai 
perilaku yang ajeg, dan (9) hukum sebagai jalinan nilai. Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Perihal Kaedah 
Hukum., Op., Cit. hlm. 4.

214 Soerjono Seokanto., Op., Cit. Hlm. 20. 
215 Ibid., Hlm. 23
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4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang merumuskan  “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk 
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi tepeliharanya keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 
masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”. Sedangkan peranan 
yang seharusnya adalah adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 5 UU Nomor 
2 Tahun 2002 yaitu “merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Demikian juga dengan penegak hukum 
yang lain semuanya memiliki peranan yang ideal maupun peranan yang seharusnya.

Dalam pelaksanaan peranannya, penegak hukum seringkali melenceng dari 
peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya tersebut. Yang banyak terjadi 
adalah peranan yang dilakukan para penegak hukum justru cenderung menyimpang 
dari peranan ideal dan peranan seharusnya tersebut. Contohnya kepolisian yang 
seharusnya menjaga ketertiban masyarakat tetapi tidak melaksanakan peranan itu. 
Seharusnya penegak hukum tidak boleh memperlakukan para pihak dalam perkara 
secara berbeda-beda, namun penegak hukum banyak memberikan perlakuan 
khusus kepada pihak-pihak yang berperkara, terutama pihak yang memberikan 
imbalan berupa materi ataupun fasilitas tertentu lainnya. Penyalahgunaan peranan 
oleh penegak hukum ini merupakan hal yang harus dicermati dan merupakan 
salah satu penyebab buruknya citra kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tidak 
heran jika hampir setiap tahun dilakukan survei oleh berbagai lembaga surve yang 
independen mengenai integritas sektor peradilan. Hasilnya hampir selalu sama, 
yaitu menempatkan sektor peradilan (kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat/
kepengacaaran, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instansi dengan tingkat 
korupsi yang masih sangat tinggi, sehingga apa yang disebut sebagai praktik mafia 
hukum masih terus menerus terjadi.

 Praktik mafia hukum ditengarai disebabkan oleh beberapa hal dan di 
antaranya adalah persoalan di sekitar penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan 
hasil analisis dari berbagai pihak, maka yang dianggap sebagai akar masalah yang 
mendorong suburnya praktik mafia hukum di Indonesia saat ini adalah sebagai 
berikut216: (a) kepemimpinan (leadership) di lembaga penegak hukum yang lemah; 

216 Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Mafia Hukum. Hasil Penelitian yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Mafia Hukum. 
Hlm. 29.
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(b) sistem manajemen SDM yang kurang baik termasuk sistem rekrutmen, 
mutasi, promosi dan evaluasi kinerja aparat penegak hukum dan hakim; (c) 
terbatasnya anggaran lembaga penegak hukum untuk menjalankan fungsinya 
secara efektif; (d) gaji dan tunjangan aparat penegak hukum dan hakim yang 
relatif kurang memadai; (e) kelemahan sistem pengawasan, baik eksternal maupun 
internal serta sanksi bagi pelanggar yang tidak tegas; (f ) kelemahan dalam standard 
operation procedur (SOP), termasuk di dalamnya SOP yang masih memberikan 
diskresi yang terlalu besar tanpa sistem checks and balances serta akuntabilitas yang 
memadai, tidak adanya/tidak dijalankankan standar minimum waktu pelayanan, 
dan seterusnya; (g) minimnya akses informasi bagi publik dan pencari keadilan; 
dan (h) kelemahan dalam Undang-undang dan peraturan pendukung lain untuk 
mencegah dan memberantas mafia hukum.

3.3.6.4 Sektor Lembaga Negara 

Lembaga negara sering juga disebut sebagai organ negara yang dalam bahasa 
Belanda disebut sebagai “staatsorgan”. Menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia, 
kata staatsorgan berarti alat perlengkapan negara217, sedangkan pandangan 
masyarakat secara umum mengartikan lembaga negara sebagai institusi-institusi 
negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar. Lembaga negara sering juga disebut dengan lembaga 
pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen atau hanya lembaga negara 
saja. Jika dilihat dari sudut dasar pembentukannya, lembaga negara pada dasarnya 
dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Tetapi ada beberapa lembaga 
negara yang namanya disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Untuk lembaga 
negara yang disebut terakhir ini, sering juga disebut sebagai lembaga tinggi negara. 
Sebelum amandemen UUDN 1945, lembaga tinggi negara hanya terdiri atas:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
2. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI),
4. Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA-RI), dan
5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Setelah amandemen UUDN 1945, lembaga-lembaga tinggi negara tersebut 

mengalami penambahan, sehingga yang disebut lembaga tinggi negara pasca 
amandemen UUDN 1945 adalah sebagai berikut 218:

217  Sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqhie dalam buku yang berjudul Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara 
Pasca Reformasi, Cet. 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 31.

218 Ibid., Hlm. 
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1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI),
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
3. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI),
4. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI),
6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), dan
7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Jimly Asshidiqie membagi organ negara di Indonesia pasca reformasi secara 
lebih rinci menjadi enam kelompok, yakni (1) Lembaga Negara yang sederajat 
dan bersifat independen, (2) Lembaga-Lembaga Negara atau Komisi-Komisi 
Negara yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan konstitusi atau 
memiliki contitustional importance, (3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang, (4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi 
di lingkungan eksekutif lainnya seperti ; Lembaga, Badan, Komisi, Pusat,atau 
Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, (5) Lembaga-
lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, dan (6) 
Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang 
dibentuk untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan umum lainnya.

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan sektor lembaga negara, adalah 
merujuk kepada teori Trias Politica dari Montesquieu. Trias Politica merupakan 
teori yang menyatakan di dalam setiap negara, akan ada tiga cabang kekuasaan 
yang diorganisasikan dalam suatu struktur pemerintahan. Kekuasaan yang 
dimaksud adalah kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berhubungan dengan 
pembentukan hukum dan undang-undang negara, dan kekuasaan eksekutif yang 
berhubungan dengan penerapan hukum sipil219. Jika dilihat secara lebih sederhana, 
maka yang dimaksud dengan lembaga negara dalam tulisan ini adalah lembaga 
eksekutif (pemerintahan), lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan 
lembaga yudisial (kekuasaan kehakiman). Khusus untuk kekuasaan kehakiman, 
pembahasannya telah diuraikan pada bagian sektor penegak hukum., Pada bagian 
ini hanya akan dibahas tentang korupsi di sektor eksekutif dan legislatif saja.

Dua sektor ini (eksekutif dan legislatif ) dianggap sebagai salah satu sektor 
yang sangat rentan terhadap kasus korupsi karena dari sekian banyak kasus korupsi 
yang terjadi di Indonesia, hampir sebagian besar melibatkan kedua lembaga ini. 
Mulai dari tingkat menteri bahkan Presiden (kasus korupsi oleh mantan Presiden 

219  Ibid., Hlm. 34
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Soeharto dan kroninya), dan tentu saja korupsi oleh anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) yang banyak sekali terjadi (di antaranya kasus yang melibatkan Al 
Amin Nasution, Agus Condro, dan yang banyak mendapat perhatian masyarakat 
adalah kasus korupsi oleh Nazarudin anggota DPR dari Partai Demokrat, 
dan lain-lain). Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan,  dari data 
pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan KPK sejak berdiri tahun 2004 hingga 
tahun 2013, setidaknya sudah 65 anggota DPR yang ditangkap oleh KPK220. 
Berbagai hasil survei, banyak yang menunjukan bahwa kedua lembaga ini dianggap 
sangat korup. Beberapa pihak berpendapat, korupsi yang dilakukan oleh oknum-
oknum di dalam kedua lembaga ini pada dasarnya saling berhubungan. 

Salah satu pendapat yang menyatakan hal tersebut adalah Ketua DPR 
Marzuki Ali yang mengatakan korupsi oleh anggota DPR tidak mungkin akan 
terjadi jika tidak ada peran dari eksekutif. Menurut Marzuki, korupsi oleh anggota 
DPR terjadi karena sebelumnya telah ada kesepakatan dengan pihak eksekutif, dan 
jika hal tersebut tidak ada maka mustahil terjadi korupsi oleh anggota DPR221. 

Pendapat lain yang menguatkan pendapat bahwa sektor eksekutif dan 
legislatif merupakan sektor yang rentan korupsi adalah apa yang dituliskan oleh  
tim Compendium Hukum tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi. Dalam 
laporan akhir penelitian mereka tentang lembaga pemberantasan korupsi dimana 
dinyatakan bahwa “tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas 
dan merambah pada berbagai elemen tak terkecuali pada lembaga-lembaga 
Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif ”222. Wakil Ketua MPR RI Hajriayanto Y 
Thohari berpendapat hampir sama, korupsi sangat rentan terjadi baik di eksekutif, 
legislatif maupun yudisial. Hanya saja menurut Hajriyanto, korupsi di eksekutif 
lebih rentan terjadi daripada di kedua lembaga lainnya. Menurutnya, kesempatan 
untuk korupsi di lembaga eksekutif lebih terbuka dan lebih banyak peluangnya 
dibanding pada lembaga legislatif dan yudiasial223. Pendapat-pendapat tersebut 
semakin menguatkan anggapan bahwa sektor eksekutif dan legislatif merupakan 
sektor yang sangat rentan korupsi.

220 Sejak 2004 KPK Sudah Penjarakan 65 Anggota DPR Karena Korupsi.  http://news.detik.com/read/2013/09/16/155057/236006
4/10/sejak-2004-kpk-sudah-penjarakan-65-anggota-dpr-karena-korupsi. Diakses pada tanggal 19 September 2013.

221 DPR Diebut Paling Korup Marzuki Salahkan Pemerintah. http://nasional.kompas.com/read/2013/09/16/1908409/DPR.
Disebut.Paling.Korup.Marzuki.Salahkan.Pemerintah. Diakses pada tanggal 12 Mei 2013.

222 Laporan Akhir Tim Kompendium tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Hlm. 2.
223 Wakil Ketua MPR : Perilaku Korupsi Di Eksekutif Lebih Besar.  http://www.tribunnews.com/nasional/2012/08/21/wakil-ketua-

mpr-perilaku-korupsi-di-eksekutif-lebih-besar. Diakses Tanggal 13 Mei 2013.
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Contoh Kasus Korupsi Sektor Lembaga Tinggi Negara

Salah satu kasus korupsi oleh pejabat eksekutif yang dianggap paling 
fenomenal adalah kasus dugaan korupsi oleh mantan Presiden Soeharto. 
Kasus dugaan korupsi oleh Soeharto terkait dengan penggunaan uang negara 
oleh 7 buah yayasan yang diketuainya. Yayasan-yasan tersebut yaitu Yayasan 
Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial 
(Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti 
Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. 
Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. 
Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari 
keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.. Pada kenyataanya, dana yang 
disumbangkan untuk yayasan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi 
oleh Soeharto dan kroninya. Berdasarkan hasil penyidikan kasus ke tujuh yayasan 
tersebut, diketahui bahwa kerugian negara dari ketujuh yayasan ini mencapai 
triliunan rupiah224. 

Contoh kasus lainnya adalah korupsi yang melibatkan  Hari Sabarno 

mantan Menteri Dalam Negeri periode 2001-2004 yang terlibat kasus korupsi 

pengadaan mobil pemadam kebakaran yang merugikan negara hingga 

Rp86,078 miliar225. Kasus lainnya yang juga melibatkan pejabat eksekutif adalah 

kasus yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan periode 2001-2004 Achmad 

Sujudi. Achmad Sujudi didakwa melakukan penunjukan langsung dalam proyek 

pengadaan alat kesehatan pada saat ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan 

perbuatannya itu merugikan negara hingga miliaran Rupiah. Atas perbuatannya 

tersebut, Achmad Sujudi didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

dan dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun dan denda 

sebesar Rp 200 Juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa juga harus membayar 

uang pengganti sebesar Rp 700 juta. Setelah prose banding ke Pengadilan Tinggi 

DKI Jakarta, pada  tanggal 8 Juli 2010, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan 

pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa dan denda sebesar Rp 200 juta 

subsidair pidana kurungan selama 4 bulan226.

Beberapa contoh di atas adalah contoh kasus korupsi oleh pejabat eksekutif. 
Sedangkan korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif (DPR) juga tidak kalah 

224 Kasus Dugaan Korupsi Soeharto.  http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_dugaan_korupsi_Soeharto. Diakses Pada tanggal 20April 
2013.

225 Hari Sabarno.  Loc., Cit.
226 Achmad Sujudi. http://acch.kpk.go.id/pnd_kk_achmadsujudi. Diakses pada tanggal 20 April 2013.
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banyaknya, dan selanjutnya akan dikemukakan beberapa contohnya. Salah satu 
contoh kasus korupsi oleh anggota DPR adalah korupsi yang dilakukan oleh 
tiga orang anggota DPR –RI periode 1999-2004 yakni ; Hamka Yandhu (Fraksi 
Golkar), Duddy Makmun Murod (Fraksi PDI Perjuangan), dan Endin AJ Sofiara 
(Fraksi PPP) , yang didakwa menerima suap berupa cek perjalanan terkait dengan 
upaya pemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi gubernur senior 
Bank Indonesia. Untuk pemenangannya ini, Miranda menyuap sejumlah anggota 
DPR dengan dana mencapai angka Rp24 miliar227 .

Contoh kasus lain yang juga tidak kalah mengejutkan adalah, terlibatnya 18 
anggota DPR dalam proyek pembangunan komplek olahraga Hambalang. Kendati 
kasus ini masih dalam tahap penyidikan, tetapi keterlibatan para anggota DPR 
tersebut sudah hampir bisa dipastikan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit 
investigatif tahap II terkait proyek Hambalang kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 
menduga hal tesebut.

Kasus Nazaruddin yang telah disinggung pada bagian terdahulu juga 
merupakan salah satu contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR. 
Kasus-kasus lain yang melibatkan anggota DPR dalam kasus korupsi masih sangat 
banyak, dan dalam tulisan ini hanya dikemukakan sebagian kecilnya saja. 

3.3.6.5 Korupsi Sektor Lembaga/Instansi Daerah

Korupsi oleh Lembaga /Instansi daerah tentu melibatkan pejabat pada 
lembaga /instansi tersebut, dalam hal ini Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/
Walikota) dan tentu saja anggota Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Lembaga/Instansi daerah dianggap sebagai salah satu sektor yang sangat rentan 
terhadap korupsi. Salah satu data yang dapat dipercaya adalah data yang dikeluarkan 
oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2008 yang menyebutkan ada sekitar 
36 kepala daerah di Indonesia yang diduga bertindak korupsi. Korupsi di daerah 
tidak saja dilakukan oleh para kepala daerah, melainkan juga dilakukan oleh 
anggota DPRD. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 ada sekitar 1.000 
orang anggota DPRD terlibat korupsi, dan kerugian negara akibat hal tersebut 
mencapai Rp200 miliar228.

Data lain dari Kompas yang terbit pada tanggal 18 April 2012 menyebutkan, 
dari sejumlah instansi yang melakukan korupsi, pemerintah provinsi dan 

227 Jaksa: Miranda Goeltom Terlibat Penyuapan Anggota DPR.  http://www.voaindonesia.com/content/jaksa-miranda-goeltom-
terlibat-penyuapan-anggota-dpr/1444061.html. Diakses Tanggal 20 September 2013.

228 Hadi Supeno. Korupsi Di Daerah. Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan. Yogyakarta: Total Media, 2009. Bagian Pengantar.



112

BAB 3  SEKTOR-SEKTOR YANG RENTAN KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

pemerintah kota termasuk di dalamnya. Masih menurut data ini, selama tahun 
2012 terdapat 27 kasus korupsi oleh pemerintah provinsi dan 49 kasus korupsi 
oleh pemerintah kabupaten/kota229. Korupsi bukan saja melibatkan pihak-pihak 
yang lebih banyak, tetapi juga dilakukan dengan modus yang semakin beragam, 
seperti pungutan liar, suap, potongan-potongan, mark up, anggaran ganda, korupsi 
dana bantuan sosial, korupsi beras bagi rakyat miskin, memperkaya diri melalui 
regulasi, dan sebagainya230.

Modus korupsi lainnya yang banyak dilakukan oleh para kepala daerah 
adalah modus penyalahgunaan izin. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan 
izin di  bidang kehutanan. Berdasarkan data yang baru-baru ini dikeluarkan oleh 
sebuah harian di wilayah Jawa dan Bali, terdapat ratusan bupati di Indonesia yang 
diduga terlibat penyalahgunaan izin kehutanan. Dari sekian banyak bupati yang 
terlibat, yang paling banyak terjadi adalah di beberapa provinsi  di Kalimantan 
Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, 
Riau dan Jambi. Kerugian negara akibat hal ini bahkan mencapai Rp273 Triliun 
sampai tahun 2011231. Fenomena-fenomena  yang dijabarkan di atas, merupakan 
latar belakang adanya anggapan bahwa sektor instansi daerah merupakan salah 
satu sektor yang rentan korupsi. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah232. APBD 
juga merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu 
daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Sebagai suatu 
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah,  APBD memiliki berbagai fungsi. Diantara 
fungsi tersebut adalah233 (1) Fungsi otorisasi, yakni bahwa Perda tentang APBD 
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 
bersangkutan. (2) Fungsi perencanaan, yaitu  bahwa APBD menjadi pedoman bagi 
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, dan (3)  
Fungsi pengawasan,yaitu  terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam 
penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa APBD 
memiliki posisis strategis dalam upaya mempercepat laju pembangunan 

229 Muhtar Haboodin dan Fathur Rahman. Gurita Korupsi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013. Hlm. 14. 
230 Ibid., Hlm. 15
231 Ratusan Bupati Terjerat Korupsi Penyalahgunaan Izin Hutan. http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/2679299_5538.

html. diakses tanggal 22 Juni 2013.
232 Undang-Undang Nomor 32 Than 2004 tentang Pemerintah Daerah. LN. Tahun 2004. Nomor. 125. TLN.Nomor. 4437.
233 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33083/4/Chapter%20II.pdf. Diakes pada tanggal 28 Mei 2013.  
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daerah. Namun, pada praktiknya, dana APBD yang sedianya digunakan untuk 
pembangunan daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah, dan tujuan-
tujuan umum lainnya, banyak yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu 
untuk kepentingan sepihak dan bukan untuk kepentingan umum.

Salah satu contoh dugaan penyalahgunaan danan APBD untuk kepentingan 
pihak-pihak tertentu adalah adanya dugaan penggunaan dana APBD DKI Jakarta 
untuk pendanaan kampanye mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo234. Dugaan 
penyalahagunaan dana APBD untuk pendanaan kampanye juga terjadi di Sumatera 
Selatan pada pemilihan Gubernur baru-baru ini. Gubernur terpilih Alex Noerdin 
diduga menggunakan dana APBD untuk membiayai kampanye pemilihannya 
kembali sebagai Gubernur Sumatera Selatan. 

Menurut Direktur Resource Centre, Forum Indonesia untuk Transparansi 
Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, APBD sangat rawan untuk dikorupsi. 
Rawannya korupsi APBD disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah235 (1) 
Tidak dilakukannya perencanaan APBD dari kelurahan ke kota secara sinkron. (2) 
Tidak dilibatkannya masyarakat secara luas dalam penyusunan dan pelaksanaan, 
dan (3) Tidak adanya pengawasan pada forum perencanaan serta tidak adanya 
informasi plafon anggaran yang disampaikan pada masyarakat.

Penyalahgunaan dana APBD ini merupakan suatu ironi. Jika tujuan awal 
dari penyusunan APBD adalah untuk pencapaian kesejahteraan rakyat, tetapi 
dengan adanya otonomi bagi suatu daerah dalam menentukan kebutuhan di 
daerahnya, justru membuka peluang penyalahgunaan anggaran di daerah yang 
lebih besar. Ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang kerap terjadi di daerah.

Contoh Kasus Korupsi Sektor Instansi Daerah

Di atas telah dipaparkan, korupsi yang dilakukan di daerah bukan saja 
dilakukan oleh peran kepala daerah dan jajarannya, melainkan juga dilakukan 
oleh anggota badan legislatif daerah yaitu DPRD. Berikut akan dikemukakan 
beberapa contoh korupsi di lembaga daerah baik yang diakukan oleh kepala 
daerah maupun oleh anggota DPRD.

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumatera Utara Sjamsul 
Arifin  adalah salah satu contoh kasus korupsi oleh kepala daerah dan menjadikan 
APBD sebagai obyek korupsinya. Sjamsul Arifin melakukan korupsinya pada saat 

234 APBD Dikiorupsi Untuk Kampanye Pilkada. http://politik.kompasiana.com/2012/09/18/apbd-dikorupsi-untuk-kampanye-
pilkada-493980.html. Diakses pada taggal 2 April 2013. 

235 Dana APBD Rawan Dikorupsi. http://www.seknasfitra.org/_v1/index.php?option=com_content&view=article&id=357%3Adana-
apbd-rawan-dikorupsi&catid=56%3Aberita-anggaran&lang=in. Diakses pada tanggal 25 April 2013.
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dia menjabat sebagai Bupati Langkat periode tahun 2000 – 2007. Beberapa 
kejahatan yang dia lakukan antara lain : 

a. Penggunaan dana kas daerah Kabupaten Langkat periode 2000 s/d 2007 
yang tidak dianggarkan dalam APBD dan APBD-P

b. Penggunaan dana kas daerah kabupaten Langkat Tahun 2002 s/d 2003 

untuk pembelian 43 unit mobil pribadi anggota DPRD Kabupaten Langkat

c. Penggunaan dana kas daerah Kabupaten Langkat Tahun 2003 s/d 2006 

untuk pinjaman kepada pihak ketiga yang tidak pernah dikembalikan

d. Penggunaan dana kas daerah kabupaten Langkat sebagai pembayaran 

pinjaman CV Ansor Bintang Sembilan pada Bank Syariah mandiri tahun 

2004 s/d 2007 yang digunakan oleh Syamsul Arifin

e. Penggunaan dana kas daerah Kabupaten Langkat dari Anggaran 

Penyertaan Modal Pemda Langkat pada PDAM Tirta Wampu dan BPD 

SUmut tahun 2007 untuk kepentingan pribadi
Karena perbuatannya tersebut negara dirugikan hingga Rp88,2 miliar. 

Syamsul Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana dengan pidana 
penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp.500 juta subsidair 6 bulan 
kurungan. Selain itu, Sjamsul juga harus  membayar uang pengganti sejumlah 
Rp88,2 Miliar dikurangi dengan yang yang telah dikembalikan ke negara 
sejumlah Rp.80,1 Miliar. Dengan demikian, uang pengganti yang masih menjadi 
kewajiban terdakwa adalah sejumlah Rp.8,2 Miliar dengan ketentuan apabila 
dalam waktu 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap 
ia tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi 
uang pengganti. Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup diganti dengan 
pidana penjara 3 tahun236.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD di antaranya adalah 
kasus yang melibatkan Abdul Shobur, mantan Sekretaris DPRD provinsi Sumatera 
Selatan yang terlibat kasus korupsi dana operasional DPRD Provinsi Sumatera 
Selatan. Kasus ini telah diajukan ke Pengadilan bahkan sampai ke tingkat kasasi, 
tetapi pada tingkat kasasi dia dibebaskan. Contoh kasus lainnya adalah kasus 
yang melibatkan Setia Budi, anggota DPRD dari Kabupaten Kutai Kertanegara 
yang terlibat korupsi dana APBD pada pos Bantuan Sosial di Kabupaten Kutai 
Kertanegara Tahun 2005-2006. Setia Budi mendapat keuntungan sebesar 
Rp11.278.600.000, dan akibat perbuatannya negara dirugikan sebesar 
Rp.29.573.600.000. Beberapa kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari sekian 
banyak kasus korupsi yang terjadi di sektor instansi daerah, sedangkan kasus 
lainnya sangat banyak dan sulit untuk disebutkan satu persatu.

236  Syamsul Arifin. http://acch.kpk.go.id/syamsul-arifin. Diakses pada tanggal 20 April 2013. 
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BAB 4
Konvensi Internasional  
Tentang Tindak Pidana 
Korupsi
 Sigid Suseno, Erika Magdalena Chandra, & Nella Sumika Putri

4.1. Convention On Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions and Related Document (OECD 
Convention, Paris, 17 Desember 1997)

4.1.1 Ruang Lingkup OECD Convention 1997
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

didirikan pada tahun 1961 untuk menggantikan European Economic Cooperation 
Organization dan merupakan sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 
Negara-negara pasar industri ekonomi dan termasuk pula beberapa Negara 
berkembang.237 Setelah beberapa krisis keuangan global, komitmen dari OECD 
dan pemerintah yang bekerja sama dengan OECD, adalah membersihkan praktek 
bisnis. Adapun yang menjadi standar yang dibangun dalam OECD ini adalah 
keuangan internasional yang sehat dan aman.238 

Pada tanggal 17 Desember 1997, OECD mengadopsi The Convention on 
Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Bussiness Transactions 
and Related Instrument. Dengan diadopsinya konvensi ini, OECD menciptakan 
suatu standar yang sama antara perusahaan Amerika Serikat dengan Negara 
peserta OECD lain yakni meletakkan seluruh perusahaan nasional mereka pada 
standar kriminal yang sama dalam penyuapan pejabat public asing, yang mana 
sejak diberlakukannya the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) pada tahun 1977, 
Amerika Serikat merupakan satu-satunya Negara peserta OECD yang melarang 
perusahaan nasionalnya untuk menang (tender) diluar negeri dengan menyuap 
pejabat publiknya sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan nasional 

237 http://archive.transparency.org/global_priorities/international_conventions/conventions_instruments/oecd_convention, tanggal 
pengambilan 16 April 2013 pkl. 14.11 WIB.

238 Message from Secretary General, dalam OECD WORKING GROUP ON BRIBERY – 2010 ANNUAL REPORT, hal. 2
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Amerika mengalami kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan dari Negara 
lain.239 

Konvensi anti penyuapan ini sudah berlaku efektif (entry to force) pada 
tanggal 15 Februari 1999.240 Konvensi ini merupakan satu-satunya dan instrument 
mengikat yang pertama dalam pemberantasan penyuapan terhadap pejabat public 
asing. Negara-negara anggota wajib untuk menuntut individu yang menawarkan, 
menjanjikan atau pun memberi suap kepada pejabat public asing dan memberikan 
mereka hukuman yang efektif termasuk pula pidana denda yang berat ataupun 
bahkan pidana.241 

Dalam konvensi ini, baik individu maupun perusahaan dapat pula 
dituntut apabila ada pihak ketiga yang melakukan penyuapan tersebut, seperti 
apabila seseorang selain pejabat publik yang menerima suap tersebut menerima 
keuntungan termasuk pula anggota keluarganya, rekan bisnis ataupun sebuah 
badan amal. Penyuapan asing merupakan suatu kejahatan pula dalam Konvensi 
ini walaupun jika korupsi tersebut diperbolehkan oleh Negara asing tersebut 
bahkan apabila penyuapan itu dianggap sebagai keuntungan sehingga penyuapan 
itu seharusnya aman dan pembayaran suap tersebut tidak termasuk lagi kedalam 
pengurangan pajak.242 

Selanjutnya, konvensi ini menjadi begitu penting karena saat ini penyuapan 
(bribery) telah menjadi suatu fenomena besar di berbagai transaksi bisnis 
internasional, termasuk perdagangan dan investasi yang menjadi perhatian baik 
secara moral maupun politik, penyuapan ini juga dianggap dapat melemahkan 
prinsip good governace dan perkembangan ekonomi serta dapat membahayakan 
ditingkat persaingan internasional.243 Selain itu, konvensi ini mengatur tentang 
tindak pidana penyuapan akan tetapi lebih spesifik ditujukan kepada pejabat 
publik asing dalam kerangka mempermudah investasi dan perdagangan. Adapun 
Pejabat Publik Asing sendiri berdasarkan konvensi ini adalah setiap orang yang 
memegang jabatan legislatif, administratif, atau yudikatif dari suatu negara asing, 
baik diangkat atau dipilih, setiap orang yang melaksanakan fungsi publik untuk 
negara asing, termasuk untuk instansi publik atau perusahaan publik, dan pejabat 
atau agen organisasi internasional publik244.

239  http://www.business-anti-corruption.com/about-corruption/oecd/ tanggal pengambilan 6 April 2013 pkl 18.53 WIB
240  Loc. Cit.
241  OECD Working Group On Bribery – 2010 Annual Report, hal. 11
242  Loc. Cit.
243  Dalam Mukadimah OECD Convention 1997
244  Pasal 1 ayat (4) OECD Convention 1997
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Konvensi ini terdiri dari 17 Pasal yang mengatur tentang perbuatan yang 
dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing, 
pertanggungjawaban subjek hukum, pidana, jurisdiksi, penegakan, daluarsa, 
pencucian uang, akuntansi (keuangan), mutual legal assistance, ekstradisi, tanggung 
jawab pemerintah, monitoring dan tindak lanjut, penandatanganan dan aksesi, 
ratifikasi dan penyimpanan, keberlakuan, amandemen dan penarikan. Pada 
dasarnya Konvensi ini hampir sama dengan pemahaman tentang “active bribery” 
atau penyuapan aktif atau korupsi aktif. Akan tetapi konvensi ini tidak secara 
definitif menyebutkan istilah tersebut di atas agar tidak terjadi kesalah pahaman 
dengan penyuapan pasif (penerima) karena dalam kondisi tertentu kadangkala 
penerima bertindak lebih aktif dibandingkan pemberi. Dalam mekanisme 
penegakan hukum negara peserta diharuskan untuk mengambil tindakan tegas 
kepada pelaku tanpa harus menyeragamkan sistem hukumnya. 

Adapun  pokok  bahasan  dari  OECD Convention and the Recommendation 
adalah :245

4.1.1.1 Konvensi ini mewajibkan Negara penandatangan untuk 
menentukan penyuapan asing sebagai kejahatan dan dihukum 
sebagai kejahatan penyuapan internasional. Negara penandatangan 
diharapkan melakukan hal tersebut dengan dengan pembatasan 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

4.1.1.2 Anti-pencucian uang. Negara-negara diwajibkan untuk 
memperlakukan penyembunyian hasil dari kejahatan korupsi 
ini sebagai suatu kejahatan pencucian uang, dengan beberapa 
pengecualian. 

4.1.1.3 Ketentuan mengenai sektor privat. Konvensi ini mensyaratkan 
penetapan pertanggungjawaban perusahaan dan melarang praktek 
akuntansi digunakan untuk menyuap pejabat public asing atau 
untuk menyembunyikan penyuapan. Oleh karena itu para pihak 
diwajibkan untuk menetapkan off-the books accounts dan praktek 
yang sejenis untuk menyembunyikan penyuapan.

4.1.1.4 Kerja sama internasional. Penerima penyuapan asing tersebut 
merupakan salah satu actor yang terlibat dalam kejahatan ini yang 
berada dalam yurisdiksi kewenangan yang berbeda dan koneksi 
dalam bidang keuangan internasional seringkali digunakan 

245 http://archive.transparency.org/global_priorities/international_conventions/conventions_instruments/oecd_convention, tanggal 
pengambilan 16 April 2013 pkl. 14.11 WIB.
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untuk membawa pergi ataupun menyembunyikan penyuapan 
internasional tersebut. Dalam menangani masalah tersebut, 
Konvensi ini menjelaskan mekanisme mutual legal assistance 
antar Negara dan pertukaran informasi sebagai salah satu cara. 
Konvensi ini juga membuat ekstradisi menjadi lebih mudah karena 
hubungan yang dibangun oleh konvensi ini serta membantu 
mengenai masalah penyitaan dan perampasan asset hasil korupsi.

4.1.1.5 Monitoring. Para pihak Konvensi ini diwajibkan untuk saling 
bekerja sama dalam meninjaklanjuti proses review dalam 
memonitor dan meningkatkan pelaksanaan konvensi ini secara 
menyeluruh dengan setuju untuk menanggung bersama biaya 
program tersebut.

4.1.2 Teori, Prinsip, dan Norma dalam OECD Convention 1997 
Didalam Konvensi ini terdapat beberapa Prinsip/Norma yakni:

4.1.2.1 Kriminalisasi Tindak Pidana Penyuapan Pejabat Publik Asing

Berdasarkan konvensi ini, perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana 
penyuapan terhadap pejabat publik asing adalah:

 Any person intentionally to offer, promise or give any undue pecuniary 
or other advantage, whether directly or through intermediaries, to a 
foreign public official, for that official or for a third party, in order that 
the official act or refrain from acting in relation to the performance of 
official duties, in order to obtain or retain business or other improper 
advantage in the conduct of international business.246

 (setiap orang dengan sengaja menawarkan, menjanjikan atau 
memberikan hal yang tidak semestinya berupa uang atau 
keuntungan lainnya, baik secara langsung atau melalui perantara, 
kepada pejabat publik asing, untuk pejabat itu atau untuk pihak 
ketiga, untuk bertindak atau tidak bertindak dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan tugas resmi, dalam rangka untuk mendapatkan 
atau mempertahankan bisnis atau mendapatkan keuntungan tidak 
patut lainnya dalam melakukan bisnis internasional.)

246 Pasal 1 ayat 1 OECD Convention 1997.



126

BAB 4  KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

Selanjutnya tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing ini 
juga diatur dalam bentuk penyertaan, termasuk pembujukan, pembantuan atau 
persetujuan atas tindakan penyuapan pejabat publik asing termasuk pula bentuk 
percobaan dan permufakatan jahatnya.

 Each Party shall take any measures necessary to establish that complicity 
in, including incitement, aiding and abetting, or authorisation of an 
act of bribery of a foreign public official shall be a criminal offence. 
Attempt and conspiracy to bribe a foreign public official shall be 
criminal offences to the same extent as attempt and conspiracy to bribe 
a public official of that Party.247

 (setiap negara pihak harus mengambil tindakan yang dianggap 
perlu untuk menyatakan bahwa penyertaan, termasuk 
pembujukan, pembantuan atau persetujuan atas tindakan 
penyuapan pejabat publik asing merupakan tindak pidana. 
Percobaan dan permufakatan jahat (konspirasi) untuk menyuap 
pejabat publik asing harus dianggap sebagai tindak pidana yang 
sama sebagaimana percobaan dan permufakatan jahat (konspirasi) 
untuk menyuap pejabat publik di negara pihak tersebut).

4.1.3 Pencucian Uang/Money Laundering
Pasal 7 mengatur secara khusus tentang “money laundering” hal ini 

dimaksudkan untuk mempertegas bahwa “bribery of foreign public official” dapat 
dikategorikan sebagai “predicate offences” yang memperluas konsep “bribery” yang 
sudah ada. Dikatakan pula hendaknya apabila suatu Negara mengkriminalisasi 
tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publiknya sebagai ‘predicate offence’ 
dari tindak pidana pencucian uang dalam peraturan perundang-undangannya, 
maka berdasarkan Konvensi ini, hal yang sama juga diberlakukan untuk penyuapan 
pejabat publik asing.248

247 Pasal 1 ayat (2) OECD Convention 1997
248 Commentaries on Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions-Adopted by 

the Negotiating Conference on 21 November 1997
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Adapun bunyi dari Pasal 7 tersebut adalah :

Each Party which has made bribery of its own public official a 
predicate offence for the purpose of the application of its money 
laundering legislation shall do so on the same terms for the bribery 
of a foreign public official, without regard to the place where the 
bribery occurred. (Setiap Negara Anggota yang telah menetapkan 
penyuapan terhadap pejabat publiknya sebagai ‘predicate offence’ 
dalam peraturan perundang-undangan pencucian uangnya harus 
menerapkan hal yang sama dengan tindak pidana pencucian uang 
terhadap pejabat publik asing tanpa mempermasalahkan dimana 
penyuapan tersebut dilakukan).

Dalam Pasal 7 ini selain memperluas konsep ‘bribery’ sebagaimana telah 
diuraikan diatas, juga dikenal adanya konsep ‘active bribery’ dan ‘passive bribery’. 
Akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Konvensi ini perbedaan kedua 
konsep tersebut, hanya dikatakan apabila Negara pihak mengatur mengenai 
kriminalisasi dari ‘active bribery’ dan ‘passive bribery’ terhadap pejabat publiknya 
maka hal yang sama diberlakukan untuk penyuapan terhadap pejabat publik 
asing. Selanjutnya apabila Negara pihak hanya mengkriminalisasi ‘passive bribery’ 
bagi pejabat publiknya sebagai ‘predicate offence’ bagi tindak pidana pencucian 
uangnya, maka Pasal 7 Konvensi ini mengharuskan bahwa upaya penyamaran dari 
pembayaran penyuapan tersebut masuk kedalam lingkup peraturan perundang-
undangan mengenai tindak pidana pencucian uang.249 

4.1.4 Ekstradisi Dan Mutual Legal Assistance (MLA’s) Sebagai Bentuk 
Kerja Sama Internasional
Prinsip penting lain dalam konvensi ini adalah masalah kerjasama 

internasional karena melibatkan lebih dari satu jurisdiksi sehingga permasalahan 
MLA’s dan Ekstradisi merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan 
penegakan hukum. Adapun dalam OECD Convention ini, pengaturan mengenai 
MLA diatur dalam Pasal 9 dan Ekstradisi diatur dalam Pasal 10. 

249  Loc. Cit.
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Adapun bunyi dari Pasal 9 OECD Convention tersebut adalah

(1) Each Party shall, to the fullest extent possible under its laws 
and relevant treaties and arrangements, provide prompt and 
effective legal assistance to another Party for the purpose of 
criminal investigations and proceedings brought by a Party 
concerning offences within the scope of this Convention and for 
non-criminal proceedings within the scope of this Convention 
brought by a Party against a legal person. The requested Party 
shall inform the requesting Party, without delay, of any additional 
information or documents needed to support the request for 
assistance and, where requested, of the status and outcome of 
the request for assistance. 

(2) Where a Party makes mutual legal assistance conditional upon 
the existence of dual criminality, dual criminality shall be deemed 
to exist if the offence for which the assistance is sought is within 
the scope of this Convention. 

(3) A Party shall not decline to render mutual legal assistance for 
criminal matters within the scope of this Convention on the 
ground of bank secrecy. 

(1) Setiap Negara Pihak wajib, berdasarkan hukum nasionalnya 
dan perjanjian-perjanjian serta kesepakatan-kesepakatan, 
menyediakan bantuan kepada Negara Pihak lainnya atas 
kepentingan investigasi tindak pidana dan proses perkara 
pidana yang diminta suatu Negara Pihak atas tindak pidana yang 
menjadi ruang lingkup dari Konvensi ini dan untuk proses perkara 
non pidana terhadap badan hukum dimana perkara tersebut 
juga merupakan lingkup dari Konvensi ini. Permintaan mengenai 
informasi tambahan ataupun dokumen yang diperlukan Negara 
Pemohon dalam membantu penyelesaian kasus tersebut, dapat 
dimintakan oleh Negara Pemohon kepada Negara Termohon 
tanpa penundaan.

(2)  Apabila suatu Negara Pihak membuat persyaratan adanya 
dual criminality dalam mutual legal assistance, dual criminality 
dianggap sudah ada apabila tindak pidana yang menjadi bahan 
permintaan bantuan berada dalam ruang lingkup Konvensi ini.

(3)  Suatu Negara Pihak tidak boleh menolak mutual legal assistance 
atas tindak pidana yang menjadi ruang lingkup Konvensi ini atas 
dasar rahasia bank.)
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Selanjutnya Pasal 10 OECD Convention berbunyi sebagai berikut

(1) Bribery of a foreign public official shall be deemed to be included 
as an extraditable offence under the laws of the Parties and the 
extradition treaties between them. 

(2) If a Party which makes extradition conditional on the existence 
of an extradition treaty receives a request for extradition from 
another Party with which it has no extradition treaty, it may 
consider this Convention to be the legal basis for extradition in 
respect of the offence of bribery of a foreign public official. 

(3) Each Party shall take any measures necessary to assure either 
that it can extradite its nationals or that it can prosecute its 
nationals for the offence of bribery of a foreign public official. A 
Party which declines a request to extradite a person for bribery 
of a foreign public official solely on the ground that the person is 
its national shall submit the case to its competent authorities for 
the purpose of prosecution. 

(4) Extradition for bribery of a foreign public official is subject to the 
conditions set out in the domestic law and applicable treaties 
and arrangements of each Party. Where a Party makes extradition 
conditional upon the existence of dual criminality, that condition 
shall be deemed to be fulfilled if the offence for which extradition 
is sought is within the scope of Article 1 of this Convention. 

(1)  Penyuapan terhadap seorang pejabat publik asing merupakan 
salah satu tindak pidana yang dapat di ekstradisi berdasarkan 
hukum nasional para pihak serta perjanjian ekstradisi mereka

(2)  Apabila suatu Negara Pihak yang membuat persyaratan ekstradisi 
harus ada perjanjian ekstradisi terlebih dahulu menerima 
permohonan ekstradisi dari Negara Pihak yang sebelumnya 
tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak 
tersebut, dapat mempertimbangkan  Konvensi ini sebagai dasar 
hukum dilaksanakannya ekstradisi atas tindak pidana penyuapan 
terhadap pejabat public asing.

(3) Setiap Negara Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk menjamin dapat diekstradisinya warga 
negaranya ataupun akan dituntutnya warga negaranya atas 
tindak pidana penyuapan pejabat publik asing. Negara Pihak 
yang menolak ekstradisi terhadap warga negaranya harus 
menuntut pelaku tindak pidana tersebut.

(4)  Ekstradisi atas tindak penyuapan pejabat publik asing merupakan 
hal yang diatur dalam hukum nasional dan perjanjian yang dapat 
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dilaksanakan serta kesepakatan setiap Negara Pihak. Apabila 
suatu Negara membuat persyaratan ekstradisi atas dasar dual 
criminality, maka berdasarkan Konvensi ini, ekstradisi tersebut 
dapat dilaksanakan apabila tindak pidana tersebut masuk 
kedalam ruang lingkup Pasal 1 Konvensi ini.)

Ekstradisi merupakan penyerahan oleh satu Negara, atas permintaan Negara 
lain, seseorang yang dituntut ataupun telah dihukum atas tindak pidana yang 
dilakukan dalam yurisdiksi Negara peminta.250 Selanjutnya, MLA’s adalah prosedur 
formal untuk memperoleh dan menyediakan  bantuan dalam pengumpulan bukti 
yang dapat digunakan dalam penyelesaian kasus pidana, transfer proses pemeriksaan 
perkara pidana ke Negara lain, ataupun eksekusi putusan pidana pengadilan asing. 
Di beberapa contoh, MLA juga dapat digunakan untuk mendapatkan kembali 
hasil tindak pidana. 251

4.1.4.1 Prinsip-prinsip Ekstradisi dalam OECD Convention

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) mengenai Ekstradisi, Negara pihak dapat 
mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk meminta ataupun 
menerima permohonan ekstradisi apabila terdapat satu atau lebih kategori dalam 
kasus tersebut, yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi, yang meminta 
permohonan ekstradisi. Contohnya sebuah Negara dapat mempertimbangkan 
konvensi ini sebagai dasar melakukan ekstradisi warga negaranya apabila dalam 
melakukan ekstradisi warga negaranya tersebut diperlukan syarat adanya perjanjian 
ekstradisi terlebih dahulu tetapi untuk ekstradisi warga Negara asing tidak meminta 
syarat perjanjian ekstradisi terlebih dahulu.252 

4.1.4.2 Prinsip-prinsip MLA’s dalam OECD Convention

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Para Pihak berdasarkan permintaan harus 
memfasilitasi ataupun menganjurkan keberadaaan atau tersedianya seseorang, 
termasuk seseorang yang berada dalam tahanan, yang dapat membantu dalam 
investigasi ataupun membantu dalam proses perkara. Para Pihak harus mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan dalam kasus-kasus tertentu untuk melakukan 
pemindahan sementara tahanan kepada Negara Peminta dimana masa penahanan 

250  MLA, Extradition And Recovery Of Proceed Of Corruption, ADB-OECD anticorruption innitiave, hal. 25.
251  Loc. Cit.
252 Commentaries on Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions-Adopted by 

the Negotiating Conference on 21 November 1997
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tetap dihitung. Sementara bagi pihak yang akan menggunakan mekanisme ini, 
selaku Negara Pemohon wajib tetap memastikan tahanan tersebut tetap berada 
dalam tahanan dan mengembalikannya tanpa melalui proses ekstradisi.253 

Selanjutnya berdasarkan ayat (2) nya, Pasal 9 ini mengakui prinsip dual 
criminality. Pihak yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melarang 
penyuapan secara umum dan pihak yang memiliki peraturan perundangan yang 
secara khusus mengenai penyuapan pejabat public asing harus dapat bekerjasama 
penuh terhadap tindak pidana yang menjadi ruang lingkup dalam Konvensi ini.254 

Prinsip Dual Criminality di Indonesia merupakan syarat utama bagi 
ekstradisi dan syarat tambahan bagi MLA’s. Hingga saat ini Indonesia belum 
menetapkan penyuapan pejabat public asing sebagai tindak pidana. Indonesia pun 
hingga saat ini belum pernah menerima permohonan ekstradisi ataupun MLA’s 
atas tindak pidana tersebut.255

Dalam penegakan hukum terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana 
tindak pidana korupsi, terkadang para terdakwa maupun terpidana melarikan diri ke 
luar negeri sehingga diperlukan mekanisme Ekstradisi, Mutual Legal Assistance dan 
Joint Investigation. Dibawah ini akan diuraikan beberapa contoh kasus yang dalam 
penyelesaiannya dilaksanakan mekanisme sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

4.2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 
(UNCATOC, Desember 2000)

4.2.1 Latar Belakang dan Urgensi UNCATOC 
Organized Criminal Group (OCG)  yang ada di beberapa negara telah 

berkembang semakin luas baik  dari jenis kejahatan yang dilakukan, luas lingkup 
kejahatan, maupun dampaknya. Jenis kejahatan yang dilakukan kelompok 
organisasi kejahatan saat ini tidak hanya  prostitusi, penyelundupan dan 
perdagangan   narkotika, atau penghindaran pajak, suap dan pencucian uang 
tetapi juga perdagangan senjata api illegal, penyelundupan manusia, perdagangan 
manusia, perdagangan barang dan obat-obatan palsu  serta korupsi dalam aktivitas 
politik. Oleh karena itu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok organisasi 
kejahatan tidak hanya mengancam individu atau kelompok masyarakat tetapi 
institusi kemasyarakatan dan pemerintahan atau negara. 

253 Loc. Cit.
254 Loc. CIt.
255 Indonesia, Legal Framework for MLA and Extradition, ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific -www.oecd.org/

corruption/asiapacific/mla, September 2007, tanggal pengambilan 13 September 2012 pkl.17.51 WIB.
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Luas lingkup dan dampak kejahatan yang dilakukan kelompok organisasi 
kejahatan tidak hanya bersifat lokal dan nasional tetapi telah melewati batas-batas 
yurisdiksi negara dan menjadi bersifat global. Organisasi kejahatan yang semula 
bersifat lokal atau nasional menjadi bersifat transnasional. Colombia Drug Cartel 
beroperasi di Eropa Barat, Russian Gangster beroperasi di Eropa Timur, Amerika  
Serikat dan Asia; Chinese Triads mendominasi Asia dan pantai barat Amerika 
Serikat. Organisasi kejahatan tersebut juga melakukan kerjasama berbagai 
organisasi kejahatan, pemerintahan yang korup dan organisasi teroris.256  

Kelompok organisasi kejahatan saat ini dipandang sudah mengancam 
keamanan dan perdamaian manusia, melanggar hak asasi manusia, dan merusak 
ekonomi, sosial, budaya, politik dan pembangunan masyarakat sipil di seluruh 
dunia.257  Perkembangan teknologi tansportasi, informasi dan komunikasi di satu 
sisi telah  menguntungkan dan memudahkan berbagai kejahatan yang dilakukan 
oleh organisasi kejahatan sehingga kejahatan dapat dilakukan lebih efektif dan 
efisien. Muncul kejahatan-kejahatan bentuk baru yang termasuk ‘high-tech and 
computer-related crime’  seperti cyberlaundering, cyberterrorism, child pornography, 
dll. yang menyulitkan dalam proses penegakkan hukumnya.      

Perkembangan organisasi kejahatan yang memiliki karakteristik 
transnasional, demikian juga luas lingkup kejahatan yang dilakukan dan dampaknya   
memerlukan upaya penanganan yang bersifat transnasional. Sejumlah negara di 
dunia telah mempertimbangkan dan mengadopsi hukum baru untuk menghadapi 
berbagai perkembangan kejahatan yang dilakukan organisasi kejahatan yang 
semakin sempurna dengan dampak yang semakin luas. Sedangkan pendekatan 
tradisional yang digunakan aparat penegak hukum terhadap kehajatan yang  
pelaku, korban, dan saksi  atau hasil kejahatannya terdapat di beberapa yurisdiksi 
negara   seringkali membuat  aparat penegak hukum frustasi.

Berikut adalah gambar peta aktivitas  kejahatan transnasional terorganisasi 
secara global :258

  

256 James R. Richards, Transnational Criminal Ornaizations, Cybercrime, and Money Laundering (CRC Press, Boca Raton, 1999)  
hal. 3. 

257 Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime; Lihat United Nations Office on Drugs and Crime,  The Globalization of Crime, A Transnational Organized Crime Threat 
Assessment, (Vienna, 2010).

258 Ibid.,  hal. 2.   
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4.2.2 Tujuan Pembentukan  UNCATOC
Tujuan pembentukan United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime (UNCATOC) adalah  untuk meningkatkan kerjasama, baik 
untuk pencegahan maupun   untuk memerangi secara efektif terhadap organisasi 
kejahatan transnasional. Konvensi ini  berusaha untuk memperbesar jumlah 
negara-negara yang mengambil tindakan secara efektif terhadap organisasi 
kejahatan transnasional dan untuk membangun serta  memperkuat hubungan 
lintas-perbatasan antara negara.

UNCATOC juga menghormati perbedaan dan kekhususan  hukum 
tradisional dan budaya yang beragam, sementara pada saat yang sama 
mempromosikan bahasa yang sama dan membantu untuk menghapus beberapa 
hambatan untuk mengefektifkan kerjasama yang bersifat transnasional.  

Sementara  UNCATOC pada dasarnya fokus pada tindak pidana yang 
menguntungkan  bagi  terjadinya aktivitas-aktivitas organisasi kejahatan, tiga 
protokol dari UNCATOC melengkapi target tertentu jenis-jenis aktivitas 
organisasi kejahatan yang membutuhkan ketentuan khusus. 

Protokol tentang Perdagangan Orang (Trafficking in Person) memiliki tiga 
tujuan dasar, yaitu :

a. mencegah dan memberantas perdagangan orang;
b. melindungi dan mendukung korban perdagangan orang;
c. mempromosikan kerjasama antar negara pihak.
Protokol tentang Penyelundupan Manusia (Smuggling Migrants) 

bertujuan untuk mencegah dan memberantasa penyelundupan manusia serta 
mempromosikan kerjasama antar negara pihak, disamping melindungi hak-hak 
korban penyelundupan manusia tersebut.

Protokol tentang senjata api (Firearms Trafficking) bertujuan untuk 
mempromosikan, memfasilitasi, memperkuat kerjasama antar negara pihak untuk 
mencegah, memerangi dan memberantas pembuatan dan perdagangan senjata api 
illegal, termasuk komponen-komponen dan bagian-bagian dari senjata api serta 
amunisinya.  

4.2.3 Organized Criminal Group  dan Tindak Pidana Korupsi
Organized Criminal Group  memiliki kaitan  erat dengan tindak pidana 

korupsi. Dalam berbagai kejahatan yang dilakukan Organized Criminal Group  
tindak pidana korupsi khususnya suap seringkali dilakukan untuk melancarkan, 
mengamankan, dan menjamin terlaksananya  kejahatan-kejahatan yang akan 
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dilakukan serta mengantisipasi terjadinya kerugian yang lebih besar apabila 
kejahatan terungkap oleh aparat penegak hukum. 

Dalam melakukan kejahatan-kejahatan seperti  tindak pidana narkotika, 
perdagangan orang, prostitusi, perjudian, dan pencucian uang,  Organized 
Criminal Group   menyuap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan 
agar melakukan atau tidak melakukan perbuatan untuk memuluskan kejahatan 
tersebut. Suap juga digunakan sebagai upaya untuk meminimalisasi kerugian 
dalam hal pelaku kejahatan diadili agar organisasi kejahatan dapat melakukan 
intervensi atau memengaruhi proses peradilan yang berlangsung.    

Mengingat adanya kaitan yang erat antara organisasi kejahatan dengan 
tindak pidana korupsi khususnya suap kepada aparat penegak hukum dan pejabat 
publik untuk memuluskan dan mengamankan kejahatan-kejahatan yang dilakukan 
organisasi kejahatan maka dalam UNCATOC  tindak pidana korupsi menjadi 
salah satu core crime (ratione materie) disamping tindak pidana pencucian uang.    

4.2.4 Ruang Lingkup  UNCATOC  
United Nation Convention against Transnational Orgaized Crime yang 

dibentuk berdasarkan   Resolusi Majelis Umum PBB   55/25,  15 November 2000 
dan 55/255, 31 May 2001 merupakan Konvensi induk dan dilengkapi dengan 3 
protokol, yaitu :

a. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 
Especially Women and Children

b. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air
c. Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, 

their Parts and Components and Ammunition

Struktur Konvensi TOC adalah sebagai berikut :
a. Defines and standardizes terminology
b. Requires States to have specific crimes
c. Specific control measures (money-laundering, corruption etc.)
d. Forfeiture of proceeds of crime
e. Cooperation (extradition, legal assistance, investigative measures etc.)
f. Training, research, information measures
g. Prevention
h. Technical provisions (signature, ratification etc.)
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Lingkup penerapan UNCATOC berdasarkan Pasal 3 mencakup : 
pencegahan (prevention),  penyidikan (investigation), dan penuntutan (prosecution), 
sedangkan ruang lingkup kejahatannya meliputi :

a. Tindak pidana pencucian uang (money laundering);
b. Tindak pidana korupsi (corruption);
c. Tindak pidana perdagangan orang (trafficking in person);
d. Tindak pidana penyelundupan manusia (smuggling migrant);
e.  Tindak pidana perakitan dan perdagangan  senjata api illegal;
f. Kejahatan serius lainnya.

Pengaturan norma dalam UNCATOC dapat dikelompokan dalam 3 bagian 
utama, yaitu :
Bagian 1:  Hukum Pidana Substantif, terdiri dari :

1. Kriminalisasi penyertaan dalam organisasi kejahatan;
2. Kriminalisasi tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan;
3. Kriminalisasi tindak pidana korupsi;
4. kriminalisasi perbuatan yang menghambat proses peradilan.

Bagian 2:  Amandemen Prosedur dan Legislatif Lain untuk Menjamin Kriminalisasi 
yang   Efektif , terdiri dari :
1. Yurisdiksi terhadap kejahatan
2. Tanggung jawab   badan hukum 
3. Penuntutan, pengadilan, dan sanksi
4. Identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan aset dan 

perampasan hasil tindak pidana
5. Perlindungan saksi dan korban
6. Teknik penyidikan khusus.

Bagian 3:  Tindakan Legislatif dan Administratif untuk Meningkatkan Bantuan 
Hukum dan Penegakan Hukum dan Bentuk-bentuk lain  Kerjasama 
Internasional. terdiri dari :
1. Ekstradisi
2. Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
3. Bentuk-bentuk lain kerjasama internasional.
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4.2.5 Teori, Prinsip dan Norma dalam UNCATOC 
4.2.5.1 Organized Criminal Group (OCG)

Organized Criminal Group berdasarkan Article 2 (a) UNCATOC diartikan 
sebagai “a structured group of three or more persons, existing for a period of time and 
acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences 
established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, 
a financial or other material benefit (suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari 
tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara 
terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau 
tindak pidana serius yang ditetapkan menurut Konvensi ini, yang secara langsung 
atau tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan keuangan atau keuntungan 
materi lainnya).”

Pengertian OCG dalam Konvensi ini tidak termasuk kelompok (group) yang 
tidak berupaya untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan materi 
lainnya, seperti kelompok teroris atau kelompok pemberontak atau pengacau yang 
mempunyai tujuan yang bersifat non-material. Namun UNCATOC masih dapat 
diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan kelompok ini bila melakukan 
tindak pidana berdasarkan Konvensi.

Pengertian “financial or other material benefit” dimaksudkan untuk 
mengeluarkan kelompok yang murni memiliki motif sosial atau politik. Namun 
pengertian “material benefit” tidak terbatas pada pengertian keuangan (financial), 
moneter atau sejenisnya tetapi juga termasuk keuntungan pribadi seperti 
gratifikasi seksual. Hal ini untuk menjamin bahwa organisasi trafficking manusia 
atau pornografi anak dengan alasan seksual dan bukan moneter termasuk di 
dalamnya.259

Yang dimaksud dengan structured group dalam Konvensi ini adalah : 
“a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence 
and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of 
its membership or a developed structure (suatu kelompok yang tidak secara acak 
dibentuk untuk melakukan tindak pidana dengan segera dan tidak perlu memiliki 
peran yang ditetapkan secara formal bagi para anggotanya, kesinambungan dari 
keanggotaannya maupun suatu struktur yang jelas).

Terminologi “structured group” diartikan secara luas termasuk kelompok 
yang memiliki hirarki atau struktur lainnya atau kelompok yang tidak memiliki 

259 United Nations Office on Drugs and Crime,  Legislative Guide for The Implementation of The United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto (United Nations, New York, 2004) hal. 13.
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hirarki, dengan peran dari masing-masing anggotanya tidak bersifat formal. 
Structure group tidak perlu dalam bentuk organisasi, struktur, keanggotaan dan 
peran atau fungsi anggota yang bersifat formal.  

     
4.2.5.2 Kejahatan Transnasional Terorganisasi (Transnational Organized 

Crime/TOC) 

Transnational Organized Crime  terdiri dari kata “transnational” dan 
“organized crime”. Yang dimaksud dengan transnasional menurut Cherif Bassiouni 
adalah : a) tindakan  yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara,  b)  
tindakan yang melibatkan atau memberi dampak terhadap warga negara lebih dari 
satu negara, atau sarana dan prasarana serta metode yang digunakan melampaui 
batas-batas teritorial suatu negara. Dalam UNCATOC yang dimaksud dengan 
sifat transnasional dalam terminologi kejahatan transnasional adalah :

1) dilakukan di lebih dari satu negara;
2) dilakukan di satu negara akan tetapi persiapan, perencanaan, dan 

direktif  atau kontrol dilakukan di negara lain; 
3) dilakukan di satu negara akan tetapi melibatkan organisasi kriminal 

yang melakukan kejahatan di lebih dari satu negara; atau 
4) dilakukan di satu negara akan tetapi akibat yang substansial terjadi di 

negara lain.
Sedangkan untuk pengertian Organized Crime menurut R.T. Taylor sulit 

untuk diperoleh kesepakatan  karena keberagaman pelaku kejahatan dan organisasi 
kejahatan yang ada di dunia. Selanjutnya menurut Taylor, Organized Crime dapat 
dibedakan  berdasarkan kriteria sbb. : 

1) they specialize in enterprise as opposed to predatory crimes; 
2)  they  have a durable hierarchical structure; 
3)  they employ systemic violence and corruption;  
4)  they obtain abnormally high rates of return relative to other criminal 

organizations, and; 
5)  extend their activities into the legal economy.260

Suatu kelompok kejahatan tidak dapat dikatakan sebagai Organized Crime 
apabila tidak memenuhi kriteria tersebut. Pengertian Organized Crime yang 
lebih luas dikemukakan oleh Peter Reuter yaitu  : “Organized crime consists of 
organizations that have durability, hierarchy and involvement in a multiplicity of 

260 United Nations Office on Drugs and Crime,  Global Programme against Transnational Organized Crime, Results of a pilot survey of 
forty selected organized criminal groups in sixteen countries (Vienna, 2002) hal. 4
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criminal activities”.261 UNODC mendefinisikan Organized Crime sebagai  :  “any 
serious offence committed by a group of three or more people with the aim of making 
money”.262 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka secara sederhana yang 
dimaksud dengan transnational organized crime adalah organized crime yang 
bersifat transnasional. Menurut James Cockayne ada tiga konsep transnational 
organized crime, yaitu :

1) Konsep pertama, konsep Tansnational Organized Crime didasarkan 
pada aktivitas yang dilakukan oleh pelaku atau entitas baik politik 
atau ekonomi, privat atau publik. Aktivitas-aktivitas tersebut pada 
akhirnya menghasilkan   a shadow socioeconomic system, supplying 
illicit goods and services to meet latent demand. Berdasarkan konsep 
ini Transnational Organized Crime memiliki cakupan yang luas tetapi 
spesifik mengenai  illicit transnational transactions.

2) Konsep kedua didasarkan pada hierarchically-organized entities, yang 
melakukan berbagai macam aktivitas komersial yang disatukan oleh 
model bisnis utama mereka. Pendekatan ini fokus pada anggota khusus 
berdasarkan group bisnis sebagai  illicit “firms” dan pada dasarnya 
mempunyai perhatian yang besar untuk melakukan kejahatan. Dalam 
konsep kedua ini  TOC adalah  any such entity engaged in this 
transnationally-organized criminal activity.

3) Konsep ketiga, Transnational Organized Crime is agnostic as to whether 
Organized Crime is properly understood as an activity or entity, instead 
suggesting that international concern with OC should be triggered 
whenever OC has transnational effects.263

UNCATOC menggunakan ketiga konsepsi di atas untuk mendefiniskan 
Transnational Organized Crime, yaitu  baik berdasarkan aktivitas yang bersifat 
transnasional, entitas transnasional (transnational entity), maupun aktivitas yang 
memiliki dampak transnasional (effect). Transnational Organized Crime dapat 
diartikan sebagai  structure group yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang secara 
bersama-sama bermaksud melakukan tindak pidana baik berdasarkan UNCATOC 
(money laundering, korupsi, dan obstruction of justice) maupun tinda pidana lain 

261 Ibid. 
262 United Nations Office on Drugs and Crime, Globalization of Crime A Transnational Organized Crime Threat Assessment,  (Vienna, 

2010) hal. 19. 
263 James Cockayne, Transnational Organized Crime : Multilateral Responses to a Rising Threat, Working Paper (International Peace 

Academy, New York, 2007) hal. 2.  
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yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan 4 tahun atau lebih, tindak 
pidana tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan material dan tindak 
pidana tersebut memiliki dampak transnasional, dilakukan secara transnasional 
atau dilakukan oleh kelompok transnasional (transnational group).264   

4.5.5.3 Kriminalisasi 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal23 Konvensi TOC  
negara pihak wajib melakukan kriminalisasi mengenai participation in an organized 
criminal group, the laundering of proceeds of crime, corruption, dan obstruction of 
justice. Terminologi kriminalisasi berasal dari kata criminalization dalam bahasa 
Inggris atau criminalisering dalam bahasa Belanda, yang menurut Sudarto 
mengandung arti proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan 
yang dapat dipidana.265 Dalam Black’s Law Dictionary  criminalization diartikan 
sebagai ”the rendering of an act criminal and hence punishable by the government in a 
proceeding in its name”.266 Dalam perspektif tindak pidana menurut Roger Bowles, 
Michael Faure dan Nuno Garoupa criminalization is intended  to reflect social 
disapproval, not an attempt to ensure that an injured party is compensated. The right of 
the state to punish derives from the idea that the citizen has given up some rights of self-
defence in exchange for protection by the state.”267 Berdasarkan pengertian tersebut 
dapat dikatakan bahwa kriminalisasi merupakan proses penetapan dan perumusan 
perbuatan tercela menjadi tindak pidana dan negara berhak untuk menjatuhkan 
sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Ketentuan Pasal 5 UNCATOC mensyaratkan negara pihak untuk 
menetapkan dalam hukum nasionalnya sebagai tindak pidana perbuatan berikut:268

1) menyetujui (agreeing) dengan satu orang atau lebih untuk melakukan 
kejahatan serius dengan tujuan (purpose) untuk memperoleh 
keuntungan keuangan atau keuntungan material lainnya, dan/atau

2) perbuatan seseorang yang mengetahui (knowledge) tujuan dan aktivitas 
kejahatan dari organized criminal group atau dengan maksud (intention) 
untuk melakukan kejahatan tersebut mengambil peranan aktif dalam : 
a) kejahatan yang dilakukan organized criminal group, atau

264 Ibid.    
265 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Alumni, Bandung, 1986) hal. 31-32.
266 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (St. Paul Minnesotta,  6th ed, 1991) hal. 261.
267 Bowles, Roger A., Faure, Michael G. and Garoupa, Nuno M., “The Scope of Criminal Law and Criminal Sanctions: An Economic 

View and Policy Implications” (2008). Journal of Law and Society, Forthcoming; Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE), 
Working Paper No. 2008/08. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1116168, hal. 5-6.

268 United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, Legislative Guide for The Implementation of The United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, Op.Cit., hal.  20-22.
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b) kegiatan organized criminal group lainnya, dengan mengetahui 
bahwa partisipasinya akan memberikan kontribusi untuk 
tercapainya tujuan tindak pidana tersebut.

3) Mengorganisasikan (organizing), memerintahkan (directing), aiding, 
abetting,  memfasilitasi (facilitating) atau counselling  untuk terjadinya 
tindak pidana serius yang dilakukan organized criminal group. 

Untuk membuktikan unsur subjektif dari suatu tindak pidana seperti 
knowledge, intent, dan purpose ditetapkan berdasarkan keadaan faktual yang 
objektif.269 

Tindak pidana yang pertama sama dengan konsep conspiracy dalam 
Common Law System yang  diartikan sebagai “the agreement of two or more parties 
to do an unlawful act by unlawful means”. Dalam tindak pidana ini Konvensi 
mensyaratkan adanya unsur “intentional agreement” dengan satu orang atau 
lebih untuk melakukan “serious crime” dengan tujuan baik langsung maupun 
tidak langsung untuk memperoleh keuntungan keuangan atau keuntungan 
materi lainnya. Jadi dalam tindak pidana ini yang dikriminalisasi adalah lebih 
pada perbuatan “agreement” untuk melakukan “serious crime” dengan tujuan 
untuk memperoleh “financial or other material benefit”.270 Menurut Matt Joutsen 
conspiracy berdasarkan  UNCATOC   adalah :

1) intentionally agreeing with one or more other persons
2) to commit a serious crime for the purpose relating directly or indirectly 

to the obtaining of a financial or other material benefit and,
3) where required  by domestic law, involving an act undertaken by one 

of the participants in furtheranceof the agreement or invilving an 
organized criminal group.271

Persamaan antara konsep conspiracy dengan Konvensi adalah conspiracy 
dapat terjadi bila ada dua orang conpiartors. Hal ini terkait dengan ketentuan 
Pasal 2(a) dari UNCATOC yang mendefinisikan “organized criminal group” 
sebagai structured group of three or more persons. Perbedaannya adalah pertama, 
conspiracy harus dilakukan terhadap “serious crime”. Kedua, harus ditujukan 
untuk -baik secara langsung maupun tidak langsung- untuk memperoleh 
keuntungan keuangan atau keuntungan materia lainnya. Ketiga, jika dalam 
hukum nasionalnya disyaratkan salah satu dari pelaku (participants) melakukan 

269 Pasal  5 (2) UNCATOC. 
270 United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, Legislative Guide ..., Op.Cit., hal. 24. 
271 Matti Joutsen, “International Cooperation Against Transnational Organized Crime : Criminalising Participation in an Organized 

Criminal Group”, (119th International Training Course Visiting Experts Papers, Resource Material Series No. 59) hal. 164-165.   
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tindakan sebagai tindak lanjut dari persetujuan (agreement) atau tindakan tersebut 
dilakukan organized criminal group.272

Tindak Pidana yang kedua lebih sesuai dengan konsep Civil Law System 
yaitu mengenai percobaan (attempt) dan penyelesaian tindak pidana (completion). 
Untuk tindak pidana yang kedua disyaratkan mental element (sikap batin, mens 
rea). 

Pasal 6 UNCATOC mewajibkan negara pihak untuk melakukan 
kriminalisasi terhadap tindakan pencucian hasil kejahatan (the laundering of 
proceeds of crime), yang meliputi tindakan yang dilakukan dengan sengaja :

1) Mengkonversi atau memindahkan kekayaan, dengan mengetahui 
bahwa kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana, dengan 
tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaan yang 
tidak sah atau membantu seseorang yang terlibat dalam tindak pidana 
asal untuk menghindari akibat hukum dari tindakannya;

2) Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,   sumber, lokasi, 
penempatan,  pemindahan atau kepemilikan dari atau hak atas kekayaan 
tersebut, dengan mengetahui bahwa kekayaan tersebut adalah hasil 
tindak pidana;

3) Memperoleh, menguasai atau menggunakan kekayaan, dengan 
mengetahui, pada saat penerimaan, bahwa kekayaan tersebut merupakan 
hasil tindak pidana;

4) Berpartisipasi, bekerja sama atau konspirasi untuk melakukan, mencoba 
melakukan, dan membantu, bersekongkol, memfasilitasi dan aiding, 
abetting, facilitating and counselling  dalam pelaksanaan setiap tindak 
pidana pencucian hasil tindak pidana. 

Ketentuan Pasal 8 UNCATOC mewajibkan negara pihak untuk melakukan 
kriminalisasi terhadap korupsi yang dilakukan dengan sengaja, meliputi perbuatan:

1) Menjanjikan (promise), menawarkan (offering) atau memberikan 
(giving) kepada pejabat publik, baik langsung maupun tidak langsung, 
keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat publik tersebut  
atau orang lain atau badan lain agar pejabat itu melakukan atau tidak 
melakukan  dalam pelaksanaan tugas resminya;

2) Meminta (solicitation) atau menerima (acceptance) oleh pejabat 
publik, secara langsung atau tidak langsung,  keuntungan   yang tidak 

272 Ibid. 
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semestinya, untuk pejabat publik tersebut   atau orang lain atau badan 
lain agar pejabat itu melakukan atau tidak melakukan perbuatan  dalam 
pelaksanaan tugas resminya. 

Dalam Pasal 8 UNCATOC juga disyaratkan agar negara pihak 
mempertimbangkan dalam kriminalisasi tindak pidana korupsi tersebut termasuk 
tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik asing atau pegawai sipil 
internasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Konvensi tindak pidan yang wajib diatur 
adalah mengenai tindakan : menjanjikan (promise), menawarkan (offering), 
memberikan (giving), meminta (solicitaion), dan menerima (acceptance) suap 
oleh pejabat publik (public official). Yang dimaksud dengan pejabat publik (public 
official) dalam Konvensi ini adalah pejabat publik atau seseorang yang harus 
memberikan pelayanan publik  berdasarkan hukum nasionalnya.273   

UNCATOC berdasarkan urain tersebut mengatur baik active bribery 
maupun passive bribery, serta participation. yang termasuk active bribery adalah 
perbuatan menjanjikan, menawarkan, dan memebrikan kepada pejabat publik 
baik langsung maupun tidak langsung keuntungan yang tidak semestinya (untuk 
pejabat publik tersebut atau orang lain atau badan lain) agar pejabat publik 
tersebut melakukan atau tidak melakukan tindakan dalam pelaksanaan tugasnya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan passive bribery adalah perbuatan meminta atau 
menerima oleh pajabat publik baik langsung maupun tidak langsung keuntungan 
yang tidak semestinya (untuk pejabat publik tersebut atau orang lain atau badan 
lain) agar pejabat publik tersebut melakukan atau tidak melakukan tindakan dalam 
pelaksanaan tugasnya. Disamping active bribery dan passive bribery negara pihak 
juga wajib mengatur participation sebagai turut serta dalam tindakan penyuapan.274

Ketentuan Pasal 23 UNCATOC mewajibkan negara pihak untuk melakukan 
kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghalangi 
proses peradilan (obstruction of justice) meliputi : 

1) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, 
menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya 
untuk membujuk memberikan kesaksian palsu atau mempengaruhi  
dalam pemberian suatu kesaksian atau pembuatan pembuktian dalam 
proses beracara terkait dengan pelaksanaan tindak pidana yang tercakup 
dalam Konvensi ini.

273 United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, Legislative Guide ..., Op.Cit., hal. 68-69.   
274 Ibid., hal. 70. 
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2) Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk 
mempengaruhi pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegak 
hukum dalam hubungannya dengan pelaksanaan tindak pidana yang 
tercakup dalam Konvensi ini.  

Penting untuk digarisbawahi dalam uraian ini berkaitan dengan sifat 
transnasional. Dalam Pasal 34 (2) UNCATOC ditentukan syarat untuk melakukan 
kriminalisasi terhadap tindak pidana-tindak pidana di atas, yaitu : “non-inclusion 
of transnationality in domestic affences : transnationality must not be made an 
element of domestic offence.275 Berdasarkan ketentuan tersebut sifat transnasional 
tidak boleh menjadi unsur delik dalam hukum nasional. Hal ini dapat dipahami 
karena apabila unsur transnasional menjadi unsur delik dalam hukum nasional 
akan menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 
yang dilakukan organized criminal group yang tidak memiliki sifat transnasional 
atau bersifat nasional saja.  

4.2.5.4 Yurisdiksi

Yurisdiksi merupakan refleksi dari kedaulatan suatu negara, yang 
dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya.276   Menurut  Malcolm  N. Shaw    
yurisdiksi adalah   :277

“The power of state to affect people, property and circumstances 
and reflects the basic of state sovereignty, equality of states and 
non-interference in domestic affairs. Jurisdiction is a vital and 
indeed central feature of state sovereignty,  .... It may be achieved 
by means of legislative action or by executive action or by judicial 
action (Kekuasaan negara untuk mengatur orang, kebendaan 
dan peristiwa dan mencerminkan landasan dari kedaulatan 
negara, kesederajatan antar negara dan tidak campur tangan 
dalam urusan dalam negeri negara lain. Yurisdiksi merupakan 
hal yang sangat penting dari kedaulatan negara , …. Hal ini 
dapat diwujudkan melalui kegiatan legislatif (pembentukan 
undang-undang), eksekutif (pelaksanan undang-undang), 
ataupun yudikatif (peradilan).” 

275        Ibid., hal. 25.  
276        Sigid Suseno,  Yurisdiksi Tindak Pidana Siber (Refika Aditama, Bandung, 2012) hal. 54. 
277        Ibid., hal. 55; Malcolm N. Shaw, International Law (Butterworths, London, 1986) hal. 452. 
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Berdasarkan ketentuan pasal 15 UNCATOC negara pihak wajib menetapkan 
yurisdiksi hukum nasionalnya atas tindak pidana-tindak pidana dalam Konvensi 
ini yaitu : participation dalam tindak pidana  (Pasal 5), tindak pidana pencucian 
uang (Pasal 6),  tindak pidana korupsi (Pasal 8), dan obstruction of justice (Pasal 
23).  Yurisdiksi hukum nasional berlaku atas tindak pidana-tindak pidana tersebut 
jika :278

1) Tindak pidana dilakukan di wilayah Negara Pihak tersebut; atau
2) Tindak pidana dilakukan di atas kapal yang mengibarkan bendera dari 

Negara Pihak tersebut atau pesawat terbang yang terdaftar berdasarkan 
peraturan perundang-undangan Negara yang bersangkutan pada saat 
tindak pidana tersebut dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UNCATOC tersebut maka prinsip 
yurisdiksi yang wajib diterapkan atas tindak pidana-tindak pidana dalam Konvensi 
ini adalah prinsip teritorial dengan perluasan menggunakan prinsip bendera kapal 
dan prinsip pesawat terdaftar.

Namun disamping prinsip-prinsip yurisdiksi tersebut, berdasarkan 
ketentuan Pasal 15 (2) UNCATOC negara pihak dapat menetapkan yurisdiksi 
hukum nasionalnya terhadap tindak pidana-tindak pidana dalam Konvensi ini 
berdasarkan prinsip  nasionalitas baik nasionalitas aktif maupun nasionalitas pasif 
atau perluasannya, prinsip teritorial objektif,  yaitu jika :

1) Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap warga negara dari Negara 
Pihak tersebut;

2) Tindak pidana tersebut dilakukan oleh warganegara dari Negara 
Pihak yang bersangkutan atau oleh orang yang tidak memiliki 
kewarganegaraan yang biasa bertempat tinggal di dalam wilayah Negara 
yang bersangkutan; atau

3) Tindak pidananya adalah: (i) Satu dari tindak pidana yang ditetapkan 
berdasarkan Pasal 5, ayat (1) Konvensi ini dan dilakukan di luar 
wilayahnya dengan tujuan melakukan tindak pidana serius dalam 
wilayahnya;  atau (ii) satu dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan 
Pasal 6, ayat (1) (b) (ii) Konvensi ini dan dilakukan di luar wilayahnya 
dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana yang ditetapkan sesuai 
dengan Pasal 6, ayat (1) (a) (i) atau (ii) atau (b) (i) Konvensi ini di dalam 
wilayahnya.

278        Pasal  15 (1) UNCATOC. 
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Prinsip yurisdiksi yang bersifat optional sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 15 ayat (2) Konvensi ini dimaksudkan untuk menjangkau tindak pidana 
yang dilakukan di luar wilayah negara namun berkaitan dengan warga negaranya. 
Hal ini sesuai dengan prinsip aut dedere aut judicare.279

Dalam Pasal 15 UNCATOC  negara pihak wajib melakukan tindakan 
hukum atas tindak pidana dan pelaku tindak pidana berdasarkan Konvensi ini 
ketika tersangka pelaku  berada di wilayahnya dan tidak melakukan ekstradisi 
atas orang tersebut dengan alasan semata- mata tersangka  adalah salah satu warga 
negaranya.280

4.2.5.5 Pertanggungjawaban pidana badan hukum

Ketentuan Pasal 10 UNCATOC mewajibkan negara pihak untuk 
mengatur dalam hukum nasionalnya mengenai subjek hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan baik berdasarkan hukum pidana, hukum perdata maupun 
hukum administrasi, tidak hanya natural person (orang pribadi) tetapi juga legal 
person (badan hukum). Pengaturan mengenai pertanggungjawaban badan hukum 
(legal person) didasarkan pad kenyataan bahwa kejahatan serius dan sempurna 
(serious and sophisticated crime) seringkali dilakukan melalui atau dibalik 
badan hukum (legal entity) seperti perusahaan atau organisasi amal. Struktur 
korporasi yang kompleks efektif untuk menyembunyikan pemilik sesungguhnya, 
klien atau transaksi tertentu yang terkait dengan tindak pidana mulai dari 
penyelundupan untuk melakukan pencucian uang sampai praktik-pakrtik korupsi. 
Pertanggungjawaban pidana badan hukum juga untuk mengantisipasi dalam hal 
orang yang bertanggungjawab berada di negara lain dan juga mempunyai efek 
pencegahan karena akan berkaitan dengan “reputational damage” dari badan 
hukum tersebut.

Prinsip korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana (societas delinquere 
non potest) yang sebelumnya diterima secara universal, saat ini sudah berubah 
dimulai dari beberapa negara Common Law System.281      

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UNCATOC mensyaratkan negara pihak 
menetapkan tanggung jawab badan hukum yang berpartisipasi dalam tindak 
pidana serius yang dilakukan organized criminal group dan untuk tindak pidana 
yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5, 6, 8, dan 23 Konvensi ini. Kewajiban 
menetapkan tanggung jawab badan hukum meliputi  tiga jenis kasus :

279 Pasal  15 (3) dan Article 16 (10)  UNCATOC.
280 Pasal 15 (3) dan (4) UNCATOC. 
281 United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, Legislative Guide ..., Op.Cit., hal. 95.    
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1) Pertama, partisipasi dalam “serious crime” yang dilakukan “organized 
criminal group”;

2) Kedua, tindak pidana yang ditetapkan negara pihak sebagai implementasi 
Pasal 5, 6, 8, dan 23.

3) Ketiga, tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Protocol dimana 
negara tersebut menjadi negara pihak.282

Konvensi ini tidak mewajibkan negara pihak untuk menetapkan tanggung 
jawab pidana terhadap badan hukum bila tidak konsisten dengan prinsip hukum 
nasionalnya. Namun bagi negara Indonesia dalam perundang-undangan di 
luar KUHP dan dalam Rancangan KUHP sudah menerima dan mengatur 
tanggung jawab pidana terhadap korporasi/badan hukum. Negara pihak juga 
harus menjamin badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara efektif, 
proporsional, dan dengan menerapkan sanksi pidana atau non pidana termasuk 
sanksi moneter. Sanksi yang paling banyak digunakan adalah adalah denda, baik 
sebagai sanksi pidana, kadang-kadang non pidana, dan kadang-kadang hybrid. 
Sanksi lainnya termasuk forfeitur, confiscation, restitution, atau penutupan badan 
hukum. Sanksi tambahannya penarikan keuntungan tertentu, penghentian hak-
hak tertentu, larangan melakukan tindakan tertentu, pengumuman putusan 
hakim, dan penetapan komisaris dan pimpinan struktur korporasi.283     

4.5.5.6. Ekstradisi 

Istilah ”ekstradisi” menunjuk kepada proses di mana berdasarkan traktat 
atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas 
permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak 
kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, 
negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh 
pelaku tindak pidana tersebut.284

Ketentuan tentang ekstradisi (Pasal 16 UNCATOC)  berlaku terhadap 
tindak pidana  dalam Konvensi ini atau terhadap kasus yang  tindak pidananya  
diatur  dalam Pasal 3, ayat 1 (a) atau (b), melibatkan suatu organized criminal group   
dan orang yang menjadi subjek permintaan ekstradisi berada di wilayah Negara 
Pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang  dimintakan 
ekstradisi  dapat dihukum berdasarkan hukum nasional dari kedua

282 Ibid., hal. 97. 
283 Ibid., hal. 98. 
284 J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Bagian ke-2 (Sinar Grafika, Jakarta, 1992) hal. 469-470
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Negara Pihak  --Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang 
diminta. Hal ini didasarkan pada prinsip dual criminality. Persyaratan dual 
criminality secara otomatif akan terpenuhi  karena tindak pidana dalam Konvensi 
ini merupakan tindak pidana yang wajib dikriminalisasi oleh negara pihak.

Kewajiban ekstradisi diterapkan terhadap tindak pidana dalam Konvensi ini 
berarti menerapkan Article 3, yaitu :

1) Tindak pidan yang ditetapkan berdasarkan  Pasal 5, 6, 8, dan 23 yang  
bersifat transnasional dan melibatkan  organized criminal group;

2) “Serious crime” yang bersifat transnasional melibatkan  organized 
criminal group;

3) Tindak pidana berdasarkan Protocol.285

Jika negara pihak menolak mengekstradisi pelaku tindak pidana dengan 
asalan karena pelaku adalah warga negara maka negara pihak tersebut wajib untuk 
melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

4.5.5.7 Bantuan Hukum Timbal balik

Bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance merupakan 
permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu-an Negara 
Diminta.286 Permintaan bantuan hukum timbal balik tersebut dapat didasarkan 
pada perjanjian atau berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 18 UNCATOC mewajibkan negara pihak untuk saling memberikan 
bantuan hukum timbal balik dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan proses 
pengadilan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang tercakup dalam 
Konvensi ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3. Disamping itu juga  wajib 
memberikan bantuan hukum  timbal balik, di mana Negara Pihak Peminta 
memiliki pertimbangan yang tepat untuk mencurigai bahwa tindak pidana yang 
mengacu pada Pasal 3 ayat (1) (a) atau (b)  bersifat  transnasional, termasuk korban,  
saksi, hasil kejahatan, sarana, atau bukti tindak pidana tersebut berada di dalam 
Negara Pihak Diminta dan bahwa tindak pidana dimaksud melibatkan organized 
criminal group. 

Bantuan hukum timbal balik yang lebih luas dalam penyidikan, penuntutan, 
dan peradilan meliputi  :

285 United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, Legislative Guide ..., Op.Cit., hal. 157-158.    
286 Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607. 
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1) Tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5, 6, 8, dan 23 yang  
bersifat transnasional dan melibatkan  organized criminal group;

2) “Serious crime” yang bersifat transnasional melibatkan  organized 
criminal group;

3) Tindak pidana berdasarkan Protocol.
4) Tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5, 6, 8,  yang 

melibatkan  organized criminal group,  dengan    berdasarkan 
pertimbangan yang tepat,   korban,  saksi, hasil kejahatan, sarana, atau 
bukti tindak pidana tersebut berada di dalam Negara Pihak Diminta.

5) “serious crime” yang melibatkan  organized criminal group,  dengan    
berdasarkan pertimbangan yang tepat,   korban,  saksi, hasil kejahatan, 
sarana, atau bukti tindak pidana tersebut berada di dalam Negara Pihak 
Diminta.287

Bantuan hukum timbal balik yang akan diberikan menurut Pasal ini dapat 
dimintakan untuk tujuan-tujuan berikut:

1) mengambil bukti atau keterangan dari seseorang;
2) memberikan pelayanan dokumen pengadilan;
3) melakukan pencarian dan penyitaan, serta pembekuan;
4) memeriksa barang dan tempat;
5) memberikan informasi, hal-hal mengenai pembuktian dan penilaian 

para ahli;
6) memberikan dokumen asli atau salinan resmi dari dokumen dan laporan 

yang relevan, termasuk laporan pemerintah, perbankan, keuangan, 
perusahaan atau catatan usaha;

7) mengidentifikasi atau melacak hasil tindak pidana, kekayaan, sarana-
sarana atau benda-benda lain untuk tujuan pembuktian;

8) memfasilitasi kehadiran seseorang secara sukarela di Negara Pihak 
Peminta;

9) jenis bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum nasional 
Negara Pihak Diminta.288

Konvensi ini juga mensyaratkan  Negara-Negara Pihak tidak boleh 
menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dengan pertimbangan 
kerahasiaan bank,289 atau dengan alasan bahwa tindak pidana dimaksud juga 

287 United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, Legislative Guide ..., Op.Cit., hal. 172-173.    
288 Pasal 18 (3) UNCATOC. 
289 Pasal 18 (8) UNCATOC.
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dianggap melibatkan masalah keuangan.290 Dalam bantuan hukum timbal balik 
juga didasarkan prinsip dual criminality sehingga Negara-Negara Pihak dapat 
menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dengan pertimbangan 
tidak adanya dual criminality.  Negara Pihak Diminta dapat, apabila dianggap 
perlu, memberikan bantuan, sejauh diputuskan sesuai kehendaknya, terlepas 
apakah tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana berdasarkan hukum 
nasional Negara Pihak Diminta. 291

Suatu permintaan bantuan hukum timbal balik wajib memuat hal-hal 
sebagai berikut :

1) identitas badan berwenang yang membuat permintaan tersebut;
2) masalah pokok dan sifat dasar dari investigasi, penuntutan, atau proses 

pengadilan terhadap mana permintaan tersebut terkait, dan nama 
serta fungsi dari kewenangan yang melakukan investigasi, penuntutan 
ataupun proses peradilan;

3) ringkasan dari fakta-fakta yang relevan, kecuali yang berhubungan 
dengan permintaan-permintaan dengan tujuan penyajian dokumen-
dokumen peradilan;

4) uraian tentang bantuan yang diupayakan dan rincian prosedur tertentu 
dimana Negara Pihak Peminta ingin untuk ditindaklanjuti;

5) dimana mungkin, identitas, lokasi dan kewarganegaraan dari orang 
yang bersangkutan; dan

6) tujuan untuk mana bukti, informasi atau tindakan tersebut 
diupayakan.292

Disamping ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan bantuan 
hukum timbal balik, Konvensi juga memberikan peluang bagi Negara Pihak untuk 
menolak permintaan bantuan hukum dengan alasan :

1) Jika permintaan tidak dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari 
Pasal ini;

2) Jika Negara Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa pelaksanaan 
permintaan tersebut cenderung akan merugikan kedaulatannya, 
keamanannya, dan ketertiban umum atau kepentingan mendasar 
lainnya;

3) Jika pihak-pihak berwenang dari Negara Pihak Diminta dilarang oleh 

290 Pasal 18 (22) UNCATOC.
291 Pasal 18 (9) UNCATOC.
292 Pasal 18 (15) UNCATOC.
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hukum nasionalnya untuk melaksanakan tindakan yang diminta terkait 
dengan tindak pidana yang serupa, apabila tindak pidana tersebut 
tunduk kepada penyelidikan, penuntutan, atau proses pengadilan di 
dalam yurisdiksi mereka.

4.2.5.8. Transfer Sentenced Person

Transfer Sentenced Person (TSP) atau dikenal juga dengan istilah 
Internasional Transfer Prisoner (ITP) adalah tindakan yang dilakukan antar 
pemerintah suatu negara dengan negara lain berdasarkan perjanjian atau 
kesepakatan guna memfasilitasi pemindahan seorang terpidana Warga Negara Asing 
yang sudah menjalani hukuman penjara di negara tersebut, untuk melanjutkan 
hukumannya di negara asalnya.293 Transfer Sentenced Person bukan dimaksudkan 
untuk memberikan kenyamanan dan keringanan kepada narapidana, tetapi 
memiliki tujuan sbb. : 

1) Memperbaiki prospek rehabilitasi tahanan dengan menghilangkan 
kendala bahasa dan budaya, serta memungkinkan akses ke program-
program wajib dan memfasilitasi kontak dengan keluarga dan jaringan 
dukungan sosial. 

2) Mendukung reintegrasi ke dalam masyarakat dengan memungkinan 
tahanan dibebaskan di bawah pengawasan – tanpa pemindahan, 
warga negara asing biasanya dipindahkan di bawah hukum imigrasi 
segera setelah dibebaskan dari penjara, tanpa menerima manfaat dari 
pengawasan apapun maupun reintegrasi ke dalam masyarakat. 

3) Melindungi masyarakat melalui pengelolaan dan pemantauan tahanan 
yang efektif bagi para tahanan yang dipindahkan ke negara asal mereka, 
dan 

4) Memungkinkan sanksi para tahanan direkam atau dicatat oleh pejabat 
yang berwenang di negara asalnya, serta 

5) Meringankan beban pejabat konsulat negara, yang harus menjenguk, 
menyediakan bantuan dan mengawasi warga negara yang ditahan di 
luar negeri.294

 

293 Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Ditjen AHU Kemenkumham, “Perpektif Pemindahan Narapidana 
Internasional”, (Workshop Treaty and Legislation Effort on International Transfer of Sentenced Persons, Jakarta, 9-10 Nopember 
2011). 

 
294 Attorney General’s Department Australian Government, “International Transfer of Prisoner (ITP) : An Overview:, (Workshop 

Treaty and Legislation Effort on International Transfer of Sentenced Persons, Jakarta, 9-10 Nopember 2011). 
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Transfer Sentenced Person  bukan dimaksudkan sebagai pertukaran 
narapidana. Dalam TSP disyaratkan adanya persetujuan dari negara yang 
menjatuhkan hukuman (negara penghukum), negara di mana tahanan berharap 
untuk dipindahkan (negara penerima), dan tahanan itu sendiri.295

Dalam Pasal 17 UNCATOC Negara Pihak dapat mempertimbangkan 
untuk membentuk   perjanjian bilateral atau multilateral atau mengatura  tentang 
pemindahan narapidana  yang dipidana penjara atau bentuk pencabutan hak 
kebebasan lainnya, ke wilayah mereka bagi tindak pidana yang tercakup dalam 
Konvensi ini, agar mereka dapat menyelesaikan masa hukuman mereka disana.

4.2.5.9 Joint Investigation

Joint Investigation  merupakan salah satu jenis penegakan hukum 
inernasional disamping ekstradisi, mutual legal assistance, dan transfer senteced 
person yang biasanya dilakukan antar institusi penegak hukum. Dalam Pasal 
19 UNCATOC Negara Pihak wajib mempertimbangkan penandatanganan 
persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan 
yang dalam hubungannya dengan hal-hal yang merupakan subjek penyelidikan, 
penuntutan, atau proses pengadilan di satu atau lebih Negara, badan-badan 
berwenang yang bersangkutan dapat membentuk badan-badan penyelidikan 
bersama. Apabila tidak ada perjanjian maka joint investigation   dapat dilaksanakan 
berdasarkan persetujuan secara kasus demi kasus.  

4.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United 
Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 
Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4960 

4.3.1 Latar Belakang dan Urgensi Ratifikasi UNTOC
Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk 

kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan 
perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari 
satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, 
meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada 
saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat 

295 Ibid.
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dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.
Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka 

hukummerupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana 
transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih 
mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah 
mempunyai sejumlah undang-undang yang substansinya terkait dengan Konvensi 
ini, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001;

d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003;

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum 
Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban; dan

i. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan 
internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, 
dan perdamaian dunia. Kerjasama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan 
guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. 
Disamping itu Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani United 
Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada 
tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia.

Urgensi  Pemerintah Indonesia meratifikasi United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
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Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) adalah :
a. untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian 
dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama 
internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
transnasional yang terorganisasi;

b. memerlukan upaya-upaya internasional : dg ratifikasi memudahkan 
Indonesia untuk bekerjasama dengan negara lain dalam pembernatasan 
korupsi, dalam hal ini khusus yang terkait dg OCG.

4.3.2 Materi Muatan UU Ratifikasi  Konvensi  TOC
Materi muatan UU Ratifikasi Konvensi TOC adalah mengatur pengesahan 

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang 
Terorganisasi) dengan Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 35 ayat (2).

Pasal 35 ayat 2 mengatur mengenai penyelesaian sengketa tentang penafsiran 
atau penerapan Konvensi TOC yang tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi. 
Ketentuan selengkapnya dalam Pasal 35 ayat (2) adalah:

Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation 
or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within 
a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to 
arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States 
Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those 
States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request 
in accordance with the Statute of the Court.  

4.4 UN Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

4.4.1 Latar Belakang dan Urgensi UNCAC
Pasca berlakunya UNTOC berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No 

55/61 of 4 December 2000, Majelis Umum berpendapat bahwa diperlukan suatu 
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instrumen khusus yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Draft dari UNCAC dibicarakan dalam pertemuan dari komite Ad Hoc Committee 
for the Negotiation of the Convention against Corruption sejak 21 Januari 2002 
sd 1 Oktober 2003. Pada Konvensi UNCAC sendiri diadopsi oleh Majelis Umum 
PBB berdasarkan resolusi No 58/ 4 tanggal 31 Oktober 2003.296 UNCAC mulai 
berlaku sejak  14 Desember 2005 dan merupakan perjanjian pertama yang bersifat 
mengikat dalam hal tindak pidana korupsi.

4.4.2 Tujuan Pembentukan UNCAC
Tujuan UNCAC dapat dilihat dari Bab I, Pasal 1 UNCAC297dimana 

tujuannya adalah:
a. Mendorong dan memperkuat secara efektif dan efisien upaya 

pemberantasan korupsi;
b. Mendorong dan memfasilitasi mekanisme kerjasama internasional 

termasuk asset recovery dalam kerangka pencegahan dan pemberasan 
korupsi;

c. Mendorong kinerja, akuntabilitas dan manajemen dari sektor publik.

4.4.3 Ruang Lingkup UNCAC
UNTOC yang didasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No 55/61 of 4 

Desember 2000 yang terdiri dari 71 Pasal dan 8 Bab, memiliki ruang lingkup 
yaitu:

Bab I tentang Ketentuan Umum dimana terdiri dari 4 pasal
Bab II tentang Langkah-langkah Pencegahan, meliputi Pasal 5 sd Pasal 14
Bab III tentang Tindak Pidana dan Penegakan Hukum yang diatur dari 
Pasal 15 sd Pasal 44.
Bab IV tentang Kerjasama Internasional yang terdiri dari Pasal 43 sd Pasal 49
Bab V tentang Asset Recovery terdiri dari 9 Pasal
Bab VI tentang Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi yang terdapat 
dalam Pasal 60 sd Pasal 62
Bab VII tentang Mekanisme Penerapan yang meliputi Pasal 63 sd Pasal 64 
dan

296 “Background of the United Nations Convention Againts Corruption” http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
297 Bab I, Pasal 1 UNCAC

(a)  To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively;
(b)  To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight 

against corruption, including in asset recovery;
(c) To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property.
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Bab VIII tentang Ketentuan Penutup yang diatur dalam Pasal 65 sd 71.
Berdasarkan pembagian bab di atas dapat disimpulkan bahwa UNCAC 

mengatur 5 (lima) hal pokok yaitu: tindakan pencegahan, tindak pidana dan 
penegakan hukum, kerjasama internasional, asset recovery, serta bantuan teknis dan 
pertukaran informasi.

4.4.4 Teori, Prinsip dan Norma dalam UNCAC
Prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam UNCAC adalah tentang tindakan 

pencegahan298, kriminalisasi tindak pidana serta penegakan hukum299, kerjasama 
internasional300 termasuk di dalamnya tentang asset recovery301. Tindakan 
pencegahan yang diatur dalam UNCAC antara lain tentang regulasi serta praktis 
penegakannya termasuk pembentukan badan/lembaga anti korupsi. Bentuk-
bentuk pencegahan yang diatur dalam Bab II UNCAC termasuk juga menargetkan 
kinerja sektor publik termasuk etika dari aparat negara.

Pengembalian aset (asset recovery) merupakan prinsip dasar dalam UNCAC 
seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 UNCAC oleh karena itu dalam 
rangka menindaklanjuti setiap negara harus saling bekerjasama dan membantu 
dalam upaya mewujudkan prinsip ini.

Pasal 11 UNCAC mensyaratkan setiap negara pihak berdasarkan prinsip-
prinsip dasar dalam sistem hukumnya dan tanpa berprasangka terhadap 
independensi pengadilan, mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk 
memperkuat intergritas dan mencegah kesempatan melakukan tindak pidana 
korupsi diantara anggota penegak hukum.

Pada tahun 2011 UNODC telah menyelesaikan Resource Guide on 
Strengthening Judicial Integrity and Capacity dengan tujuan untuk mendorong dan 
menginformasikan siapa yang memiliki tugas untuk melakukan reformasi dan 
memperkuat sistem peradilan di negaranya. 

Pasal 12 UNCAC mensyaratkan negara untuk mengambil tindakan-
tindakan pencegahan korupsi di sektor swasta antara lain melalui peningkatan 
standara akuntasi dan audit.  

Pada periode 2010-2011 United Nations Global Compact dan UNODC 
bersama-sama mengembangkan mekanisme e-learning bagi sektor swasta untuk 
meningkatkan pemahaman atas 10 prinsip Global Compact (anti-korupsi). Bahan 
e-learning tersebut berisikan 6 modul pembelajaran interaktif  bagi setiap orang 

298  Bab II UNCAC
299  Bab III UNCAC
300  Bab IV UNCAC
301  Bab V UNCAC
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yang bertindak mewakili perusahaan. Panduan ini berisikan beberapa skenario 
untuk menghadapi perbuatan-perbuatan yang berpotensi korupsi di dunia bisnis. 
Keenam hal itu adalah:

a. Menerima hadiah dan pelayanan/keramahan
b. Memberikan hadiah dan pelayanan/keramahan terhadap orang lain
c. Pembayaran fasilitas dan korupsi
d. Penggunaan perantara dan pelobi
e. Korupsi dan investasi masyarakat
f. Informasi orang dalam
Pasal 13 UNCAC mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah 

dalam rangka mendorong partisipasi aktif baik individu maupun kelompok dalam 
pencegahan, dan pemberantasan korupsi termasuk melalui program pendidikan 
masyarakat, antara lain melalui kurikulum sekolah dan universitas. 

Sehubungan dengan kriminalisasi tindak pidana, UNCAC meminta negara 
peserta untuk mempertimbangkan beberapa perbuatan untuk dikategorikan 
sebagai tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut antara lain: penyuapan pejabat 
publik nasional;302penyuapan pejabat publik asing dan organisasi internasional303, 
penggelapan, penyalahgunaan atau penyelewengan kekayaan oleh pejabat publik304, 
memperdagangakan pengaruh305, penyalahgunaan fungsi,306 memperkaya diri 
sendiri secara tidak sah,307penyuapan di sektor swasta,308 penggelapan kekayaan di 
sektor swasta,309 Pencucian hasil-hasil kejahatan,310 Penyertaan dan percobaan.311

Untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi khususnya ditahapan 
penyelidikan, penuntutan dan pemidanaan dari pelaku tindak pidana korupsi 
UNCAC memberikan mandat kepada negara peserta untuk mengadopsi atau 
mempertimbangkan ketentuan terkait dengan pelaku yang bekerjasama, saksi 
dan saksi pelapor yang diatur dalam Pasal 32312, 33313 dan 37314 UNCAC. 
Langkah-langkah yang diambil oleh negara antara lain menyediakan perlindungan 

302 Pasal 15 UNCAC
303 Pasal 16 ayat (1) UNCAC
304 Pasal 17 UNCAC
305 Pasal 18 UNCAC
306 Pasal 19 UNCAC
307 Pasal 20 UNCAC
308 Pasal 21 UNCAC
309 Pasal 22 UNCAC
310 Pasal 23 UNCAC
311 Pasal 27 UNCAC
312 Perlindungan saksi, saksi ahli dan korban
313 Perlindungan terhadap orang yang melaporkan, mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan atas perlakuan 

yang tidak adil apabila pihak pelapor tersebut memiliki itikad baik dan dasar yang beralasan.
314 Terkait dengan pelaku yang mau bekerjasama dengan pihak yang berwajib.
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terhadap saksi atas kemungkinan pembalasan atau intimidasi, penjagaan dari 
perlakukan yang tidak adil terhadap seseorang yang melaporkan terjadinya tindak 
pidana korupsi dengan maksud baik dan dengan suatu dasar yang beralasan dan 
meningkatkan kerjasama dengan tersangka untuk memberikan suatu informasi 
yang dibutuhkan kepada pihak penyelidik dalam mengembalikan hasil kejahatan 
yang dapat ditukar dengan pengurangan pemidanaan.

Terkait dengan bentuk kerjasama, negara peserta tidak diwajibkan untuk 
membuat suatu perjanjian ekstradisi yang bersifat bilateral maupun multilateral 
karena UNCAC memungkinkan konvensi dijadikan dasar sebagai perjanjian 
ekstradisi. Perluasan terhadap praktik penolakan atas dasar bahwa tersangka adalah 
warganegara dari negara yang diminta tidak menghilangkan kewajiban negara 
untuk melakukan penuntutan dan pemidanaan terhadap pelaku dengan tetap 
berdasarkan pada proses peradilan yang adil.

Kerjasama internasional merupakan salah satu bagian penting dalam 
UNCAC.  Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi dengan adanya UNCAC 
tidak sebatas kejahatan dalam skala nasional suatu negara akan tetapi telah dianggap 
sebagai kejahatan transnasional315 maupun kejahatan internasional.316 oleh karena 
itu untuk memberantas tindak pidana korupsi dibutuhkan suatu mekanisme 
penegakan hukum yang memiliki perspektif transnasional maupun internasional, 
sehingga UNCAC berdasarkan Pasal 43 dipersyaratkan untuk melakukan 
kerjasama secara erat antara negara satu dengan lainnya untuk meningkatkan 
efektifitas penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Pengaturan kerjasama internasional dalam UNCAC diatur secara detil dalam Pasal 
44 sd Pasal 50 UNCAC.

Bentuk kerjasama yang diatur dalam Bab IV UNCAC adalah ekstradisi, 
bantuan hukum timbal balik, pemindahan proses pemidanaan (transfer of criminal 
proceedings) dan penegakan hukum lainnya termasuk penyelidikan bersama (joint 
investigation) dan teknis penyelidikan khusus (special investigative techniques), dan 
berdasarkan UNCAC negara pihak juga diminta mempertimbangkan perjanjian 
terkait dengan pemindahan narapidana (transfer of sentenced person).

Selain penegakan  hukum dalam masalah pidana UNCAC juga meminta 
negara-negara untuk melakukan kerjasama secara perdata dan administrasi selain 
mekanisme pidana terkait dengan permasalahan pengakuan atas hak milik/properti 
dalam hal tindak pidana korupsi.317

315  Lihat Ketentuan Pasal 3 ayat 2 UNTOC
316  Bassioni, M. Cherif, International Criminal Law, (Transnational Publishers, Volume II Procedure,  New York, 1986)
317  Legislative Guide For The Implementation of the UNCAC, (UN Office on Drugs and Crime, New York, 2006) hlm 190
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Prinsip baru yang lahir dari UNCAC adalah setiap negara pihak diminta 
untuk memberikan bantuan kerjasama meskipun tidak melibatkan tindakan-
tindakan paksaan, bahkan pada saat tidak terdapat ketentuan kejahatan ganda, 
yang sesuai dengan ketentuan dasar dalam sistem hukum masing-masing negara.318 
Sehubungan dengan kebaruan ini terkait masalah kejahatan ganda masing-masing 
negara peserta perlu melakulan pengkajian ulang terhadap aturan hukum yang 
berlaku di negaranya terkait dengan persyaratan dan praktik kejahatan ganda 
khususnya dalam masalah MLA.

4.5 Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasional dalam Kerangka 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

4.5.1 Ekstradisi
Istilah ekstradisi berasal dari bahasa latin, “extradere” atau menyerahkan.319 

Ekstradisi adalah suatu proses formal di mana seorang pelaku kejahatan diserahkan 
kepada suatu negara tempat kejahatan dilakukan untuk diadili atau menjalani 
hukuman.320

Ekstradisi dilandaskan pada prinsip resiprositas, comity dan saling menghargai 
perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum bertujuan untuk meningkatkan kerjasama 
internasional dan memperkuat pemberlakuan hukum nasional ke luar batas 
teritorial.321

Secara internasional ketentuan ekstradisi di atur melalui UN Model Treaty 
on Extradition.   Asas dasar dalam ekstradisi antara adalah “dual criminality” 
berdasakan doktrin “dual criminality” adalah seorang tersangka dapat diekstradisi 
hanya jika perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana berdarkan hukum/
undang-undang di negara peminta maupun negara diminta.322 MLE UN 1990 
menjelaskan prinsip double criminality berdasarkan ketentuan Pasal 2 (2) (a):323 
“Dalam menentukan apakah suatu kejahatan diancam hukuman dalam undang-
undang kedua negara, tidak menjadi masalah apakah undang-undang negara 

318  Pasal 46 para 9 (b) UNCAC
319  Romli Atmasasmita, Hukum tentang Ekstradisi (Fikahati Aneska, Jakarta, 2011) hal.1
320  Loc.Cit
321  Ilias Bantekas and Susan Nash, International Criminal law, (Routledge-Cavendish, third edition, 2003) hal. 294 dalam Romli 

Atmasasmita, Hukum tentang Ekstradisi, (Fikahati Aneska, Jakarta, 2011) hal. 2
322  Edward M Wise dan Podgor Ellen S, International Criminal Law : Cases and Materials, (Lexis Publoishing, New York, 2000) hlm 

348
323 ” In determining whether an offence is an offence punishable under laws of both Parties, it shall not matter whether...the laws of 

the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by 
the same category”.
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tersebut menetapkan perbuatan atau tidak berbuat merupakan suatu tindak pidana 
adalah termasuk kategori yang sama atau merupakan tindak pidana yang sama”.

Selain prinsip dual criminality, ada prinsip “specialty”, prinsip specialty 
adalah Prinsip yang melarang,tanpa persetujuan negara yang diminta (Requested 
State); mengadili atau menghukum tersangka atas tindak pidana yang tidak 
dimintakan ekstradisi,  dan tindak pidana tersebut  dilakukan sebelum yang 
bersangkutan diekstradisi. Ketentuan (prinsip) ekstradisi ini tidak menghalangi 
adanya perubahan dari tuntutan.324

Prinsip Tidak Menyerahkan Warga Negara (Non-Extradition of Nationals). 
Konvensi Palermo(2000) Pasal  6 ayat 10 memiliki kesamaan pandangan dengan 
Pasal 6(9) (a) Konvensi Narkotika 1988, dan UN Model Treaty on Extradition.  
Ketentuan tersebut menegaskan:” the authorities of such a State “shall take their 
decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other 
offence of a grave nature under the domestic law of the State Party”. Terjemahan:”Pihak 
Berwenang Negara ybs akan menetapkan keputusannya dan melaksanakan 
prosedur yang sama layaknya terhadap kejahatan serius lainnya menurut undang-
undang nasionalnya”325

Prinsip ekstradisi yang disetujui secara universal tercantum dalam Model 
Law on Extradition Perserikatan Bangsa-Bangsa –MLE-UN(1990), yaitu: prinsip 
Tidak Menyerahkan Kejahatan Politik, dan Penolakan atas dasar Kebahayaan 
proses penuntutan atau Peradilan yang Tidak Jujur, atau Penghukuman yang tidak 
dikehendaki(contoh,hukuman mati).326

Regulasi ekstradisi di Indonesia diatur melalui UU No 1 tahun 1979 
tentang Ekstradisi. Dalam konteks kerjasama internasional dalam hal ekstradisi 
sejauh ini Indonesia telah memiliki perjanjian bilateral dengan 7 (tujuh) negara 
yaitu: Malaysia, Australia, Korea Selatan, Hongkong, Philiphina, Thailand dan 
Cina.

UNCAC mengatur ekstradisi dalam Pasal 44 dimana negara-negara 
pihak dipersyaratkan untuk memproses permintaan ekstradisi terhadap pelaku 
yang melarikan diri untuk kepentingan penuntutan. Permohonan ekstradisi ini 
didasarkan pada hukum nasional masing-masing negara berdasarkan perjanjian 
bilateral atau Konvensi (UNCAC) dapat dijadikan dasar atas permohonan 

324 Romli Atmasasmita, Op.Cit, hlm 44, lihat juga Roberto Iraola, “The Doctrine of Specialty and Federal Criminal Prosecution”, Vol 
43 No.1, Valparaiso University Law Review , Fall 2008, hal. 89.

325 Ibid, hal. 50.
326 United Nations Model Law on Extradition ,New York, 14 December 1990 
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ekstradisi.327 Meskipun begitu UNCAC tetap mendorong negara peserta untuk 
tetap melakukan perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka 
meningkatkan efektifitas dari pelaksanaan ekstradisi.328

Terkait dengan double criminality meskipun UNCAC mempersyaratkan 
bahwa terjadinya proses ekstradisi antar negara didasarkan pada prinsip double 
criminality329 akan tetapi pelaksanaan ekstradisi terhadap tindak pidana korupsi 
tetap dapat dilakukan tanpa adanya double criminality asalkan negara peserta 
mengatur hal tersebut dalam hukum nasionalnya.330 

Negara peserta juga dapat menempatkan UNCAC sebagai dasar untuk 
melakukan ekstradisi, pelaksanaan hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti 
berbagai persyaratan yaitu:

a. Tidak memandang korupsi sebagai kejahatan politik331

b. Kejahatan yang diekstradisikan merupakan perbuatan yang tergolong 
sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC.332

c. Wajib memberitahukan kepada Sekretaris Jendral PBB bahwa negara 
akan menjadikan UNCAC sebagai dasar ekstradisi terhadap negara 
lain.333 

d. Jika tidak menjadikan UNCAC sebagai dasar perjanjian ekstradisi maka 
negara peserta harus melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara 
lain.334

Negara peserta yang memiliki pengaturan ekstradisi secara umum harus 
menjadikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan.335 
Negara peserta harus mengusahakan untuk memperlancar proses ekstradisi dan 
menyederhanakan persyaratan yang dibutuhkan terkait dengan ekstradisi tindak 
pidana korupsi.336

Diperlukan suatu pengaturan melalui undang-undang jika undang-undang 
yang berlaku saat ini belum cukup menjangkau. Jika negara pihak menolak untuk 
melakukan ekstradisi atas dasar bahwa pelaku adalah warganegara dari negara 
yang diminta, maka negara diminta harus tetap menuntut pelaku berdasarkan 

327 ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific 3rd Master Training Seminar – Pakistan, 14-17 February 2005
328 Pasal 44 ayat 18 UNCAC
329 Pasal 44 ayat 1 UNCAC
330 Pasal 44 ayat 2 UNCAC
331 Pasal 44 ayat 4 UNCAC
332 Pasal 44 ayat 5 UNCAC
333 Pasal 44 ayat 6 (a) UNCAC
334 Pasal 44 ayat 6 (b) UNCAC
335 Pasal 44 ayat 7 UNCAC
336 Pasal 44 ayat 9 UNCAC



162

BAB 4  KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

hukum nasionalnya.337 Prinsip lainnya adalah bahwa negara peserta tidak dapat 
mendasarkan penolakan permohonan ekstradisi atas dasar bahwa perbuatan 
tersebut adalah masalah fiskal.338

4.5.2 Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance in Criminal 
Matters)
MLA berawal dari pengertian Letters Rogatory339 yaitu suatu media dimana 

suatu negara melalui salah satu lembaga pengadilannya meminta pada negara lain 
bertindak melalui pengadilan di negaranya dengan prosedur khusus dan suatu 
kesepakatan yang ditandatangai membantu suatu proses penegakan hukum di 
negara yang meminta. Bantuan hukum pidana timbal balik atau Mutual legal 
assistance in criminal matters (MLA) adalah suatu bentuk kerjasama hukum 
dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana 
yang  memiliki unsur transnasional atau internasional. MLA pada dasarnya sama 
dengan letters rogatory akan tetapi tidak membutuhkan suatu perintah pengadilan 
dalam suatu proses permohonan bantuan dan penuntut umum dapat mengajukan 
permohonan secara khusus tentang apa yang dibutuhkan.340 Proses pengajuan 
MLA harus tetap menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan 
negara lain yang terkait dengan prinsip kepastian, kerahasiaan, keterbukaan, 
kejahatan ganda, penistaan, hak asasi manusia, proporsionalitas dan resiprositas.341

Seperti halnya ekstradisi, MLA adalah suatu bentuk kerjasama internasional 
yang didasarkan pada perjanjian akan tetapi berdasarkan UU No 1 tahun 2006342 
perjanjian bukan merupakan suatu keharusan, karena MLA dapat dilakukan 
berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian maka bantuan dapat 
dilakukan atas dasar hubungan baik. 

Adapun tujuan dibentuknya Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 
adalah:343

a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 
 Hal ini ditujukan untuk membantu penegakan hukum di Indonesia 

dalam mengejar aset tersangka di luar negeri dan mengatasi kejahatan 
transnasional yang cenderung meningkat.

337 Pasal 44 ayat 11 UNCAC
338  Pasal 44 ayat 16 UNCAC
339  Edward M Wise, Op. Cit., hlm 319
340  Ibid., hlm 334
341  Toolkit to Combat Trafficking in Persons, hlm 148.
342   Penjelasan UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
343 Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, 2010, hlm 7
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b. Memenuhi kebutuhan internasional. 
 Hal ini merupakan amanat dari berbagai Konvensi Internasional antara 

lain UNTOC, United Nations Covention Againts Corruption (UNCAC) 
maupun rekomendasi dari FATF agar pembangunan Anti Money 
Laundering Regime di Indonesia dilengkapi dasar hukum yang kuat di 
bidang MLA in Criminal Matters.

  Secara internasional pengaturan atau panduan tentang MLA 
dapat ditemukan dalam The United Nations Model Law on Mutual 
Assistance in Criminal Matters  berdasarkan Resolusi Majelis Umum 
PBB 53/112, 9 Desember 1998. Pengaturan MLA dalam sistem hukum 
Indonesia sendiri didasarkan pada UU No 1 tahun 2006 tentang 
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Badan Pembinaan 
Hukum Nasional.

Berdasarkan UN Model Treaty on MLA terdapat berbagai kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh suatu negara. Kewajiban tersebut antara lain:

a. Negara peminta wajib menjaga dan mengembalikan segala barang dan 
dokumen yang dimintakan serta dikembalikan kepada negara diminta, 
kecuali negara diminta menentukan lain.344

b. Negara diminta (requested state) memiliki kewajiban untuk memenuhi 
permintaan penelusuran, penetapan lokasi aset yang disembunyikan, 
melakukan penyidikan transaksi keuangan dari pemilik aset dimaksud, 
dan melakukan upaya untuk memperoleh informasi atau bukti untuk 
“mengamankan”, aset tersebut.345

c. Negara diminta memperbolehkan putusan dinegara peminta dapat 
dilaksanakan di negara diminta untuk membekukan dan menyita aset 
hasil kejahatan yang dimaksud.346

Selain perjanjian secara bilateral Indonesia sendiri terikat dengan perjanjian 
regional terkait dengan MLA yaitu dalam ASEAN Treaty on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters (2004).  

344  Pasal 7 The United Nations Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters  berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 
53/112, 9 Desember 1998

345  Optional Protocol UN Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (1990), 14 Desember 1990.
346  Ibid.
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4.5.2.1 Prinsip-prinsip dalam Mutual Legal Assistance

a. Prinsip Resiprositas
 Resiprositas merupakan prinsip dasar dalam bantuan hukum timbal 

balik, dimana berdasarkan prinsip ini negara harus saling memberikan 
bantuan yang seimbang, hal ini juga berkaitan dengan masalah 
pararelisme antara kedua negara baik sebagai negara peminta maupun 
negara diminta. 

b. Dual criminality
 Prinsip lain dalam mutual legal assistance adalah prinsip dual criminality 

yaitu bahwa bantuan diberikan terhadap perbuatan yang diakui sebagai 
tindak pidana dalam hukum nasional negara yang meminta maupun 
negara yang diminta. Akan tetapi dalam perkembangnnya ketentuan 
hukum internasional mendorong negara-negara untuk menghapus 
ketentuan ini sebagai contoh UNCAC dan The Universal Counter 
Terrorism Treaties tidak mensyaratkan dual criminality, sepanjang 
permohonan bantuan tersebut tidak terkait dengan upaya paksa.347

c. Prinsip Kekhususan (The Rule of Specialty)
 Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar informasi atau alat bukti yang 

diminta oleh negara peminta tidak digunakan untuk proses investigasi, 
penuntutan atau proses hukum selain terhadap kasus yang dimintakan.

d. Penjatuhan Pidana dan jaminan proses peradilan yang adil
 Permohonan MLA dapat ditolak apabila terkait dengan ancaman 

pidana mati atau apabila dikabulkannya permohonan MLA dapat 
menempatkan seseorang dalam suatu bahaya penyiksaan atau menjadi 
subjek dari perbuatan yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan 
harkat dan martabat manusia.

e. Prinsip ne bis in idem
 Berdasarkan prinsip ini bantuan tidak dapat diberikan jika kasus 

tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, 
sehingga seseorang tidak dapat dituntut/dihukum untuk kedua kalinya 
dalam perkara yang sama.348

Ketentuan tentang MLA sendiri dalam UNCAC diatur dalam Pasal 46 yang 
merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara pihak untuk melakukan 
bantuan hukum timbal balik dalam  proses penyelidikan, penuntutan atau proses 

347  Ibid, hlm 97
348  Pasal 6 huruf b UU No 1 tahun 2006 
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hukum termasuk perolehan alat bukti349,  pelaksaanan penelusuran/pencarian 
atau penyitaan350, memberikan informasi,  dan pendapat ahli, serta melakukan 
identifikasi, pembekuan dan proses pengembalian hasil kejahatan.

Perluasan penggunaan MLA tanpa harus melakukan perjanjian antar 
negara pada awalnya dapat ditemukan dalam Pasal 18 paragraf 9 – 29 UNTOC 
memberikan peluang bahwa pada saat suatu negara tidak memiliki perjanjian 
MLA, MLA tetap dapat dilakukan bilamana negara tersebut merupakan negara 
pihak pada UNTOC sehingga dengan kata lain Pasal 18 paragraf 9 – 29 UNTOC 
dapat dikatakan sebagai “perjanjian MLA dalam skala yang kecil”351

Selain bentuk kerjasama formal yang lahir melalui perjanjian seperti 
ekstradisi, bantuan hukum timbal balik maupun pemindahan narapidana 
UNCAC juga mendorong negara-negara untuk melakukan joint investigation352 
(penyelidikan bersama) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Penyelidikan bersama tidak seperti halnya ekstradisi, MLA maupun TSP tidak 
harus lahir dari perjanjian akan tetapi setiap negara peserta tetap harus menghormati 
kedaulatan masing-masing negara. Oleh karena itu dalam melakukan penyelidikan 
bersama perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:353

a. Kriteria yang digunakan untuk memutuskan penyelidikan bersama, 
dengan prioritas yang  kuat dan definisi korupsi yang jelas sebagai 
kejahatan transnasional

b. Lokasi tempat penyelidikan bersama
c. Penggunaan badan koordinasi untuk mengarahkan penyelidik jika 

dilakukan di yurisdiksi berbeda
d. Penunjukkan ahli untuk mengarahkan dan memonitor investigasi
e. Pembiayaan dan sumber daya penyelidikan bersama
f. Mengidentifkasikan aturan-aturan hukum, peraturan dan prosedur 

hukum dalam menentukan hal-hal lain yang akan muncul.
Terkait dengan proses perampasam, penyitaan dan pengembalian aset 

UNCAC mengatur hal-hal tersebut dalam ketentuan Pasal 31 tentang Freezing 
Seizure and Confiscation - The State Parties are required to formulate domestic 
legislation, procedure and establish mechanism to facilitate in seizure and confiscation 

349  Lihat Pasal 38 dan 39 UNCAC
350  Lihat Pasal 54 dan 57 UNCAC
351  Toolkit to Combat Trafficking in Persons, hlm 145.
352  Pasal 49 UNCAC
353  Demostenes Chryssikos, “the United Nations Convention Againts Corruption: An Overview with Special Focus on the 

Provisions Relevans to Criminal Justice Authorities”, http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No8319VE Demostenes1.
pdf
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of proceeds of crime as well as property, equipment or other instrumentalities, used in or 
destined for use, in offences under the Convention.

(Pasal 31 Pembekuan, perampasan dan penyitaan : setiap negara peserta 
disyaratkan untuk mengatur regulasi hukum, proses dan membentuk mekanisme 
untuk memfasilitasi proses perampasan dan penyitaan hasil kejahatan seperti 
antara lain kekayaan, peralatan atau hal – hal lain yang digunakan dalam atau 
diperuntukkan untuk melakukan kejahatan berdasarkan UNCAC).

Untuk menindaklanjuti proses Pembekuan, perampasan dan penyitaan aset, 
UNCAC telah merumuskan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh negara-
negara peserta sehingga mempermudah proses tersebut. Terhadap tindak pidana 
korupsi yang memiliki sifat internasional maka bentuk proses penegakan hukum 
yang dilakukan adalah melalui mekanisme kerjasama internasional,354 karena 
tanpa ada kerjasama yang erat antar negara maka akan menghambat terlaksananya 
penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.355 

Kerjasama internasional yang dilakukan adalah dapat melalui lembaga 
ekstradisi356, bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance),357 kerjasama 
penyelidikan (joint investigations). Kerjasama ini termasuk kerjasama antara 
aparat penegak hukum dan pejabat publik dalam hal memberikan informasi bagi 
terlaksananya proses penyelidikan dan pembuktian.358

Permasalahan yang timbul terkait dengan pembekuan, perampasan dan 
penyitaan aset adalah tidak selamanya terkait dengan permasalahan pidana semata 
akan tetapi juga terkait dengan  permasalahan perdata karena benda yang akan 
dibekukan, dirampas atau disita berada di wilayah negara lain sehingga mekanisme 
perolehan harta kekayaan diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme 
perdata.359

Selain dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, mekanisme 
pencegahan juga dipersiapkan untuk mempermudah proses penelusuran 
harta kekayaan yang mencurigakan, UNCAC meminta negara peserta untuk 
membangun sistem yang dapat membantu mempermudah pelacakan terhadap 
harta kekayaan seseorang antara lain melalui sistem penelusuran harta kekayaan 

354  Pasal 55 UNCAC International Cooperation for Purposes of Confiscation - The State Party that has received a request 
for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities is required to process such request 
through its executive authorities or courts to obtain an order for seizure or confiscation.

355  Pasal 48 UNCAC
356  Pasal 44 UNCAC
357  Pasal 46 UNCAC
358  Pasal 48 UNCAC
359  Pasal 53 UNCAC
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melalui lembaga keuangan,360 membentuk lembaga (Financial Intelligence Unit ) 
yang mampu menganalisa dan menyebarkan informasi terkait dengan transaksi 
keuangan yang mencurigakan361 termasuk membuat suatu regulasi yang terkait 
dengan tindak pidana pencucian uang.362

Terkait dengan perampasan aset, Pasal 54 (1) UNCAC juga memberikan 
suatu pengaturan baru dimana perampasan aset tetap dapat dilakukan terhadap 
aset pelaku kejahatan meskipun tidak terdapat suatu proses penuntutan karena 
pelaku tersebut meninggal dunia, melarikan diri atau in absentia atau dikarenakan 
kasus-kasus lainnya. 

UNCAC, sehubungan dengan perampasan aset menerapkan mekanisme 
Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Ketentuan NCB di atur dalam 
Pasal 53 UNCAC, berdasarkan Pasal ini negara peserta melalui hukum nasionalnya 
diharapkan dapat mengatur ketentuan bahwa negara lain dapat mengajukan 
gugatan perdata, menuntut ganti kerugian dan melakukan proses penyitaan.

4.6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

4.6.1 Latar Belakang dan Urgensi Ratifikasi UNCAC
Latar belakang Indonesia melakukan ratifikasi terhadap UNCAC adalah 

tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai masalah lokal akan tetapi 
merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan 
perekonomian sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan 
dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil 
tindak pidana korupsi.363 Karena sifat tindak pidana korupsi  yang berkembang 
menjadi kejahatan transnasional maka bangsa Indonesia merasa perlu untuk 
memperkuat kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana korupsi. Selain itu peratifikasian UNCAC merupakan salah satu 
upaya untuk mewujudkan “good governance” serta mencipakan iklim investasi yang 
baik.364 Hal ini diperkuat dengan partisipasi Indonesia menandatangani UNCAC 
2003. Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 140 negara yang menandatangani 

360  Pasal 52 UNCAC
361  Pasal 58 UNCAC
362  Pasal 14 dan 23 UNCAC
363  Lihat Menimbang huruf b UU No 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC
364  Yuri Thamrin, Juru Bicara Deplu, dalam www. kapanlagi.com/newp/h/0000106671.html.
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UNCAC.365  Peratifikasian UNCAC ini sendiri juga mempermudah sistem hukum 
Indonesia baik secara regulasi maupun penegakan hukum untuk mencegah dan 
memberantas tindak pidana korupsi

Melalui ratifikasi UNCAC maka Indonesia terikat dengan berbagai 
kewajiban sebagai negara pihak dari UNCAC, antara lain harmonisasi hukum 
nasional dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCAC yang terdiri dari 
pencegahan, kriminalisasi, kerjasama internasional, pengembalian aset (asset 
recovery), kerjasama teknis dan pertukaran informasi dan mekanisme penerapan 
UNCAC.

4.6.2 Materi Muatan UU Ratifikasi UNCAC
Indonesia melakukan ratifikasi terhadap UNCAC melalui UU No 7 tahun 

2006 tanggal 18 April 2006 dan Tambahan Lembaran Negara tahun 2006 no 32.
Ratifikasi UNCAC yang dilakukan Indonesia tidak seluruhnya akan tetapi 

dengan reservasi terhadap Pasal 66 ayat (2) UNCAC tentang penyelesaian sengketa 
antara Negara pihak yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi. 

Pasal 66 ayat (2) UNCAC berisikan:

Any dispute between two or more States Parties concerning the 
interpretation or application of this Convention that cannot be settled 
through negotiation within a reasonable time shall, at the request of 
one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months 
after the date of the request for arbitration, those States Parties are 
unable to agree on the organization of the arbitration, any one of 
those States Parties may refer the dispute to the International Court of 
Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

4.7 Harmonisasi Regulasi Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC dan UU 
PTPK

Jika melihat dari materi pokok yang diatur dalam UNCAC yaitu tindakan 
pencegahan, tindak pidana dan penegakan hukum, kerjasama internasional, asset 
recovery, serta bantuan teknis dan pertukaran informasi, maka harmornisasi tidak 
terbatas pada UUPTPK (Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi)  

365  http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html, tanggal pengambilan 17 Juni 2013, pkl. 21.22 WIB.
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akan tetapi terkait dengan berbagai perundang-undangan lain antaranya undang-
undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang ekstradisi, undang-
undang bantuan hukum timbal balik masalah pidana, undang-undang hukum 
acara pidana, undang-undang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dll.

Berdasarkan hasil analisis dari KPK366 terkait dengan perbedaan 
pengaturan yang terdapat dalam UNCAC dan regulasi dalam hal pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa ketentuan yang perlu di 
harmonisasikan yaitu:

a. Bab I, ayat 2367 terkait dengan penggunaan istilah “foreign public 
officials”368 dan “official of a public international organization”369 belum 
diatur dalam ketentuan UU PTPK sehingga harus diselaraskan  dengan 
ketentuan yang terdapat di UNCAC.

b. Bab III, yang mengatur tentang tindak pidana dan penegakan hukum 
mengatur secara komprehensif tindak pidana yang ditujukan kepada 
subjek tertentu dalam hal ini penyuapan terhadap pejabat publik 
nasional, penyuapan pejabat publik asing dan  pejabat organisasi 
internasional publik, memperdagangkan pengaruh (trading in influence) 
serta penyuapan sektor swasta. Regulasi undang-undang PTPK belum 
mengatur hal ini sehingga dalam rangka harmonisasi undang-undang 
PTPK harus direvisi dan ketentuan tindak pidana ini harus diatur.

c. Dalam UNCAC perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana 
korupsi tidak hanya  perbuatan korupsi murni, yaitu yang dilakukan 
oleh seorang pejabat dan terkait dengan keuangan negara sebagaimana 
pemahaman umum tetapi juga perbuatan-perbuatan korupsi oleh 
pejabat tetapi bukan uang negara.  Tindak pidana korupsi tidak hanya 
terkait dengan keuangan negara tetapi juga keuangan privat atau swasta. 
Secara tegas dalam UNCAC dinyatakan bahwa  menurut  UNCAC  
unsur kerugian negara  tidak mutlak merupakan unsur  tindak pidana 
korupsi, tetapi harus melibatkan public official sedangkan dalam Pasal 
2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK masih mengaitkan dengan unsur 
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, walaupun 
kerugian potensial (delik formil).

366 Gap Analysis Study Report, Identification of Gaps between Laws/Regulations of the Republic Indonesia and The United Nations 
Convention Againts Corruption, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.

367 Ibid, Hal.48
368 Terjemahan “pejabat publik asing”
369 Terjemahan “pejabat dari organisasi internasional publik”
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d. unsur sengaja, yang dalam Konvensi dinyatakan dengan kata-kata : 
”mengetahui, niat atau tujuan” merupakan unsur (bestanddeel) dalam 
tindak pidana korupsi. Hal ini mengandung arti bahwa tindak pidana 
korupsi tidak mungkin dilakukan dengan culpa. Sedangkan dalam 
rumusan Pasal 2 ayat (1) UU  PTPK tidak dirumuskan adanya unsur 
sengaja. Pasal 2 ayat (1) menyatakan : “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, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
ruiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)“.

e. Hal lain juga yang belum diatur dalam regulasi tentang tindak pidana 
korupsi adalah tentang kompensasi bagi pihak ketiga yang mengalami 
kerugian/penderitaan dikarenakan tindak pidana korupsi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 35 UNCAC370. Sejauh ini UU No 30 tahun 2002 
tentang KPK hanya mengatur tentang kompensasi bagi terdakwa yang 
mendapatkan kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan 
penuntutan yang dilakukan oleh KPK.

f. Ketidakharmonisan yang cukup signifikan adalah antara ketentuan 
Pasal 37 UNCAC dengan Pasal 4 UU PTPK.371 Pasal 4 UU PTPK 
menyatakan bahwa pengembalian uang kepada negara tidak 
menghapuskan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang bertolak 
belakang dengan ketentuan Pasal 37 UNCAC dimana dimungkinkan 
dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi pidana atau memberikan 
kekebalan atas penuntutan terhadap terdakwa. 

g. Dampak hukum lain yang timbul dari ratifikasi UNCAC adalah 
pemerintah Indonesia perlu meninjau kembali berbagai regulasi terkait 
dengan tindak pidana korupsi antara lain  UU No 1 tahun 1979 tentang 
Ekstradisi maupun UU No 1 tahun 2006 tentang MLA mengingat 
adanya perkembangan prinsip dual criminality, dimana prinsip ini tidak 
harus menjadi suatu penghalang terjadinya proses ekstradisi atau MLA 
sepanjang hukum nasional mengatur hal tersebut.

h. Hal – hal baru lain yang perlu diatur dalam konteks kerjasama 

370  Gap Analysis Study Report, Op. Cit, Hlm 50
371  Loc.Cit.
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internasional adalah pengaturan tentang pemindahan narapidana 
(transfer of sentenced persons) serta pemindahan proses pidana (transfer 
of criminal proceedings) termasuk asset recovery372 dimana sampai saat 
ini belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang kedua hal 
tersebut di atas.

4.8 Studi Kasus Terhadap Kerjasama Internasional dalam Rangka 
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi  

4.8.1 Kasus-Kasus Ekstradisi

a. Adrian Kiki Ariawan 

Judul Adrian Kiki Ariawan (bekas Direktur Utama Bank Surya, terpidana dalam kasus 
BLBI)

Sejarah Prosedural  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2002, terdakwa diputus in 
absentia dan melarikan diri ke Australia tanggal 8 Juli 2002.

 Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan ekstradisi kepada 
Pemerintah Australia dan diputuskan permohonan tersebut diterima, Adrian 
Kiki melakukan Jucial Review terhadap putusan tersebut.

Fakta-Fakta  Adrian Kiki adalah terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 
yang merugikan negara Rp 1,5 trilyun. Adrian adalah bekas direktur utama 
PT Bank Surya salah satu penerima BLBI. Pengadilan Jakarta Pusat pada 
tahun 2002 secara in absentia dan menjatuhkan pidana seumur hidup.

 Adrian Kiki melarikan diri ke Australia pada 8 Juli 2002. Pemerintah Indonesia 
telah mengajukan permohonan ekstradisi kepada pemerintah Australia, 
17 Desember 2010 Menteri Hukum Australia Jason Clare telah menerima 
permohonan ekstradisi Indonesia.

 Terhadap putusan ini Adrian Kiki melakukan judicial review kepada Perth 
Magistrate Court dengan alasan pemerintah Indonesia tidak memberikan 
data yang layak kepada pemerintah Australia bahwa Adrian memiliki 
catatan kriminal sehingga dapat diekstradisi. Hakim Perth Magistrate Court 
memutus Adrian Kiki layak diekstradisi. Adrian Kiki mengajukan banding ke 
Pengadilan Federal Australia. 

 Hakim Pengadilan Federal Australia mengabulkan permohonan Adrian, 
Pemerintah Australia mengajukan banding terhadap putusan tersebut. 
Adrian sampai saat ini masih ditahan pihak kepolisian Perth, Australia sampai 
dengan mendapat putusan

Isu  Dapatkah Adrian Kiki diekstradisi ke Indonesia?

Aturan  Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979
 Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Australia

372  Ibid, Hlm 51 – 52.
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Analisis  Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Australia yang di 
sahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia.

 Telah diadakan pembicaraan antar pemerintah dan pemerintah Australia 
telah menyetujui permohonan tersebut. 

 Adrian Kiki mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas permohonan 
ekstradisi tersebut dan masih mempunyai hak untuk banding atas putusan 
tersebut.

Kesimpulan  Adrian Kiki dapat diekstradisi dikarenakan Indonesia telah memiliki 
perjanjian ekstradisi dengan Australia bahkan pemerintah Australia pun 
telah menyetujuinya akan tetapi masih menunggu putusan banding yang 
diajukan pemerintah Australia.

b. Djoko Sugiarto Tjandra

Judul Djoko Sugiarto Tjandra (Kasus Pengalihan Hak Tagih Bank Bali)

Sejarah Prosedural  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Djoko Sugiarto Tjandra 
bebas dari tuntutan. 

 Oktober 2008 Kejaksaan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah 
Agung, diterima dan dinyatakan bersalah. Djoko Tjandra dijatuhi hukuman 
2 tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di 
Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara. Akan tetapi sehari 
sebelum putusan tersebut, Djoko Tjandra diduga melarikan diri ke Papua 
Nugini.

Fakta-Fakta  Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko Tjandra diduga kabur 
meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim 
Perdanakusuma menuju Port Moresby. 

 Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan pada Juni 2012. 

Isu  Dapatkah Djoko Sugiarto Tjandra diekstradisi ke Indonesia mengingat dia 
sempat mendapatkan kewarganegaraan Papua Nugini?

Aturan  Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979

Analisis Untuk terlaksananya proses ekstradisi/deportasi terhadap Djoko Tjandra 
harus ada keputusan hukum terlebih dahulu untuk mendeportasi Djoko. 
Pertama, pembatalan kewarganegaraan Djoko sebagai warga Papua Nugini, 
dikarenakan akan terbentur pada prinsip larangan mengekstradisi warga 
Negara sendiri, kemudian keputusan untuk ekstradisi Djoko Tjandra apakah 
akan disetujui ataupun tidak.

Kesimpulan Keputusan Pemerintah Papua Nugini dalam memberikan kewarganegaraan 
kepada Djoko Tjandra tidak sah, sebab Djoko masih memiliki permasalahan 
hukum di Indonesia sehingga prinsip larangan mengekstradisi warga Negara 
sendiri tidak akan menjadi halangan dalam pengajuan permohonan ekstradisi.
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4.8.2 Kasus-Kasus Mutual Legal Asistance
a. Maria Pauline 

Judul Maria Pauline (L/C fiktif BNI Kebayoran Baru)

Sejarah Prosedural Maria Pauline melarikan diri ke Belanda, Pemerintah Indonesia telah melakukan 
permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik kepada pemerintah 
Belanda, pengajuan ini juga terkait dengan pelacakan aset. 

Fakta-Fakta  Maria Pauline pelaku dalam pengajuan dan penerimaan dana secara tidak 
sah dari pembayaran L/C dengan dokumen ekspor fiktif senilai Rp 1,7 trilyun 
pada Bank BNI Kebayoran Baru 

 Maria Pauline melarikan diri ke Belanda.
 Kejaksaan Agung, melalui Menteri Hukum dan HAM dengan surat No M.HH.

AH.08.02-13 tanggal 29 April 2009 dan disampaikan melalui Departemen 
Luar Negeri, telah melakukan permintaan ekstradisi dan bantuan hukum 
timbal balik kepada pemerintah Belanda, pengajuan ini juga terkait dengan 
pelacakan aset.

Isu Apakah Maria Pauline beserta asetnya dapat dimohonkan bantuan timbal 
balik?

Aturan  Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979
 Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Nomor 1 Tahun 2006
 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) 

2000.
 Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) 2003
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC

Analisis  Indonesia dan Belanda tidak memiliki perjanjian ekstradisi maupun MLA.
 Meskipun tidak memiliki perjanjian bilateral, permohonan ekstradisi maupun 

MLA dapat diperoleh melalui hubungan baik dan prinsip resiprositas.
 Indonesia dan Belanda merupakan negara peratifikasi UNCAC sehingga 

tanpa ada perjanjian bilateral dimungkinkan untuk melakukan permohonan 
ekstradisi maupun MLA atas dasar UNCAC, karena masing-masing negara 
terikat pada konvensi

Kesimpulan Berdasarkan ketentuan di kedua Konvensi tersebut (UNCAC dan UNTOC), jika 
pemerintah Belanda menolak untuk mengekstradisi tersangka Maria Pauline 
Lumowa maka Belanda mempunyai kewajiban sebagai Negara Pihak dalam 
Konvensi tersebut untuk menuntut yang bersangkutan berdasarkan hukum 
nasionalnya.

.
b. Iriawan Salim

Judul Iriawan Salim (Bank Global)

Sejarah Prosedural  Iriawan Salim adalah Direktur dari Bank Global yang menimbulkan kerugian 
negara sebesar US $ 500rb. Pemerintah Indonesia mencoba membekukan 
aset Iriawan Salim yang terdapat di Swiss.
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Fakta-Fakta  Iriawan Salim adalah tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus 
Bank Global yang memiliki aset senilai AS$9,7 juta di Swiss. 

 Iriawan hingga kini masih melarikan diri dan menjadi buronan Interpol.
 Pemerintah Indonesia telah mengajukan pemblokiran terhadap aset Iriawan 

di Swiss. 
 Pada Februari 2010, Pemerintah Swiss mencabut pemblokiran aset 

Iriawan karena dianggap tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk 
mempertahankan pemblokiran aset, hal ini dikarenakan Pemerintah Swiss 
belum dapat mengaitkan hubungan antara aset yang diblokir dengan 
tindak pidana yang dilakukan.

Isu Dapatkah asset Iriawan Salim disita oleh Pemerintah Indonesia?

Aturan  Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Nomor 1 Tahun 2006
 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) 

2000.
 Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) 2003
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC

Analisis  Indonesia dan Swiss belum memiliki perjanjian terkait Mutual Legal 
Assistance

 Pada dasarnya proses pembekuan/pemblokiran aset tetap dapat dilakukan 
meskipun tanda ada perjanjian bilateral.

 Pencabutan pemblokiran aset dimungkinkan apabila aset tindak pidana 
yang ingin diblokir sesuai dengan apa yang didakwakan/dituntut terhadap 
tersangka/terdakwa.

 Pencabutan pemblokiran aset terhadap Iriawan Salim dikarenakan Tindak 
pidana yang didakwakan kepada Iriawan Salim hanyalah tindak pidana 
perbankan.

 Pemblokiran aset yang diajukan adalah atas tindak pidana korupsi, sehingga 
terdapat inkonsistensi atas apa yang dimohonkan dan apa yang didakwakan

Kesimpulan Penolakan pembekuan aset dimungkinkan karena apa yang dimohonkan oleh 
negara peminta berbeda dengan dugaan dengan tindak pidana yang dilakukan 
dan proses peradilan sehingga bertentangan dengan prinsip specialty.

c. ECW Neloe 

Judul Edward Cornellis William Neloe (terpidana kasus korupsi Bank Mandiri)

Sejarah Prosedural Edward Cornellis William Neloe bersama dua orang rekannya dalam Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Pebruari 2006 No.2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel 
telah divonis bebas, Jaksa mengajukan kasasi. 

Fakta-Fakta  Edward Cornellis William Neloe bersama dua orang rekannya dalam putusan 
kasasi No. 1144 K/Pid/2006, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana : “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut 
telah divonis”

 ECW Neloe diduga melakukan pencucian uang dengan menyembunyikan 
sebagian asetnya ke Swiss 

 Pemerintah Indonesia mengajukan pengembalian aset atas ECW Neloe 
sebesar AS$5,2 juta yang terdapat di Swiss atas perbuatannya yang terkait 
dengan kasus Bank Mandiri. Pemerintah Swiss menolak permohonan 
perampasan aset ini dikarenakan perbuatan Neloe hanya dikategorikan 
sebagai pelanggaran administrasi dalam sistem hukum Swiss
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Isu Dapatkah pemerintah Indonesia melakukan penyitaan 
terhadap asset ECW Neloe di Swiss?

Aturan  Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Nomor 1 Tahun 2006
 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) 

2000.
 Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) 2003
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC

Analisis  Indonesia dan Swiss belum memiliki perjanjian terkait Mutual Legal 
Assistance

 Pada dasarnya proses pembekuan/pemblokiran aset tetap dapat dilakukan 
meskipun tanda ada perjanjian bilateral.

 Dalam MLA dianut asas dual criminality dimana suatu perbuatan harus 
dikategorikan sebagai tindak pidana menurut negara peminta maupun 
diminta

 Pada kasus ECW Neloe, terdapat pemahaman berbeda atas perbuatan 
yang dilakukan oleh ECW Neloe. Di Indonesia perbuatan ini dianggap 
sebagai tindak pidana korupsi sedangkan dalam sistem hukum Swiss hanya 
dianggap sebagai pelanggaran administrasi.

Kesimpulan Pada kerjasama penegakan hukum pidana dalam hal ini MLA yang berupa 
permohonan pemblokiran dan penyitaan aset dianut prinsip-prinsip yang 
harus dipenuhi. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah tentang dual 
criminality. Jika prinsip ini tidak terpenuhi maka permohonan MLA dapat 
ditolak.

4.8.3 Joint Investigation
a. Nunun Nurbaeti

Judul Nunun Nurbaeti Daradjatun (Kasus suap cek pelawat )

Sejarah Prosedural Nunun Nurbaeti telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
dan dipidana selama 2 tahun 6 bulan penjara ditambah denda Rp 150 juta 
subsider tiga bulan kurungan, Jaksa mengajukan banding dan kasasi akan 
tetapi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Fakta-Fakta  Sejak Februari 2010 telah dijadikan tersangka kasus suap cek pelawat oleh 
KPK, Nunun melarikan diri keluar negeri ke Singapura dengan alasan berobat 
sakit lupa akutnya pada 23 Februari 2010 sehingga oleh KPK dimasukkan ke 
daftar buronan Interpol

 Nunun tertangkap di Bangkok setelah dua tahun melarikan diri. 

Isu  Apakah proses ekstradisi dapat dilakukan tanpa melalui prosedur ekstradisi 
berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Aturan  Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Nomor 1 Tahun 2006
 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) 

2000.
 Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) 2003
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC
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Analisis  Indonesia dan Thailand pada dasarnya memiliki perjanjian terkait dengan 
ekstradisi, sedangkan untuk Singapura telah ditandatangani perjanjian 
ekstradisi tetapi belum diratifikasi.

 Proses ekstradisi dapat dilakukan melalui jalur formal maupun informal
 Untuk jalur formal permohonan ekstradisi berdasarkan UU No 1 tahun 1979 

harus diajukan oleh central authority yang dalam hal ini adalah Kementrian 
Hukum dan HAM

 Tetapi ekstradisi juga dimungkinkan dilakukan melalui jalur non-formal. 
Seperti halnya dalam kasus Nunun Nurbaeti yang melakukan proses 
pemulangan tersangka tindak pidana  adalah KPK melalui kerjasama dengan 
interpol.

 Bentuk kerjasama antara KPK dan Interpol merupakan salah satu bentuk 
kerjasama yang diatur dalam UNCAC yaitu joint investigation.

 Proses informal berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan prosedur 
formal.

Kesimpulan  Proses ekstradisi dapat dilakukan tanpa melalui prosedur ekstradisi 
berdasarkan undang-undang yang berlaku atas dasar prinsip resiprositas 
dan hubungan baik antar negara. 

b. Muhammad Nazaruddin

Judul M Nazaruddin (kasus wisma atlet SEA GAMES ke – 26)

Sejarah Prosedural M Nazaruddin adalah bendahara umum partai Demokrat. Pada tahun 2011, 
KPK menetapkan M Nazaruddin menjadi tersangka tindak pidana korupsi kasus 
wisma atlet SEA GAMES ke – 26.

Fakta-Fakta  M Nazaruddin melarikan diri dari Indonesia sebelum dinyatakan sebagai 
tersangka oleh KPK

 Pada beberapa kesempatan mengunduh video termasuk di media massa 
yang berisikan kesaksiannya bahwa banyak pejabat yang terlibat kasus 
wisma atlet SEA GAMES ke – 26.

 23 Mei 2011 M Nazaruddin bertolak ke Singapura, pada tanggal 24 Mei 2011, 
KPK mengeluarkan pencekalan terhadap Nazaruddin.

 7 Agustus 2011, M Nazaruddin ditangkap di Cartagena, Kolombia, yang 
diketahui menggunakan paspor sepupunya Syariffuddin karena paspor 
lamanya dicabut oleh Imigrasi.

Isu  Apakah pemulangan M Nazaruddin dilakukan melalui prosedur ekstradisi 
berdasarkan undang-undang yang berlaku atau melalui Joint Investigation?

Aturan  Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Nomor 1 Tahun 2006
 Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) 2000.
 Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) 2003
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi UNTOC

Analisis  Indonesia dan Kolombia tidak memiliki perjanjian terkait dengan ekstradisi.
 Proses pengembalian M Nazaruddin ke Indonesia tidak melalui mekanisme 

ekstradisi.
 Bentuk kerjasama antara KPK dan Interpol merupakan salah satu bentuk 

kerjasama yang diatur dalam UNCAC yaitu joint investigation.

Kesimpulan  Proses ekstradisi dapat dilakukan tanpa melalui prosedur ekstradisi 
berdasarkan undang-undang yang berlaku atas dasar prinsip resiprositas 
dan hubungan baik antar negara. 



177

BAB 4  KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

Daftar Pustaka
Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan 

Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
2010

Attorney General’s Department Australian Government, “International Transfer 
of Prisoner (ITP) : An Overview:, (Workshop Treaty and Legislation Effort 
on International Transfer of Sentenced Persons, Jakarta, 9-10 Nopember 
2011).

Bassioni, M. Cherif, International Criminal Law, (Transnational Publishers, 
Volume II Procedure,  New York, 1986)

Bowles, Roger A., Faure, Michael G. and Garoupa, Nuno M., “The Scope of Criminal 
Law and Criminal Sanctions: An Economic View and Policy Implications” 
(2008). Journal of Law and Society, Forthcoming; Rotterdam Institute of Law 
and Economics (RILE), Working Paper No. 2008/08. 

Commentaries on Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials 
in International Business Transactions-Adopted by the Negotiating 
Conference on 21 November 1997

Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat Ditjen AHU Kemenkumham, 
“Perpektif Pemindahan Narapidana Internasional”, (Workshop Treaty and 
Legislation Effort on International Transfer of Sentenced Persons, Jakarta, 
9-10 Nopember 2011).

Edward M Wise dan Podgor Ellen S, International Criminal Law : Cases and 
Materials, (Lexis Publoishing, New York, 2000)

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (St. Paul Minnesotta,  6th ed, 1991)
Ilias Bantekas and Susan Nash, International Criminal law, (Routledge-Cavendish, 

third edition, 2003)
James Cockayne, Transnational Organized Crime : Multilateral Responses to a Rising 

Threat, Working Paper (International Peace Academy, New York, 2007)
James R. Richards, Transnational Criminal Ornaizations, Cybercrime, and Money 

Laundering (CRC Press, Boca Raton, 1999
J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Bagian ke-2 (Sinar Grafika, Jakarta, 

1992)
Legislative Guide For The Implementation of the UNCAC, (UN Office on Drugs and 

Crime, New York, 2006)
Malcolm N. Shaw, International Law (Butterworths, London, 1986)



178

BAB 4  KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

Matti Joutsen, “International Cooperation Against Transnational Organized 
Crime : Criminalising Participation in an Organized Criminal Group”, 
(119th International Training Course Visiting Experts Papers, Resource 
Material Series No. 59

Romli Atmasasmita, Hukum tentang Ekstradisi (Fikahati Aneska, Jakarta, 2011)
Roberto Iraola, “The Doctrine of Specialty and Federal Criminal Prosecution”, Vol 

43 No.1, Valparaiso University Law Review , Fall 2008
Sigid Suseno,  Yurisdiksi Tindak Pidana Siber (Refika Aditama, Bandung, 2012)
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Alumni, Bandung, 1986)
ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific 3rd Master 

Training Seminar – Pakistan, 14-17 February 2005
http://archive.transparency.org/global_priorities/international_conventions/

conventions_instruments/oecd_convention, tanggal pengambilan 16 April 
2013 pkl. 14.11 WIB.

“Background of the United Nations Convention Againts Corruption” http://www.
unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/

http://www.business-anti-corruption.com/about-corruption/oecd/ tanggal 
pengambilan 6 April 2013 pkl 18.53 WIB

Demostenes Chryssikos, “the United Nations Convention Againts Corruption: An 
Overview with Special Focus on the Provisions Relevans to Criminal Justice 
Authorities”, http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No83/No8319VE 
Demostenes1.pdf

Gap Analysis Study Report, Identification of Gaps between Laws/Regulations 
of the Republic Indonesia and The United Nations Convention Againts 
Corruption, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Jakarta, 2006

Indonesia, Legal Framework for MLA and Extradition, ADB/OECD Anti-
Corruption Initiative for Asia-Pacific -www.oecd.org/corruption/asiapacific/
mla, September 2007, tanggal pengambilan 13 September 2012 pkl.17.51 
WIB

Message from Secretary General, dalam OECD WORKING GROUP ON 
BRIBERY – 2010 ANNUAL REPORT

MLA, Extradition And Recovery Of Proceed Of Corruption, ADB-OECD 
anticorruption innitiave

OECD WORKING GROUP ON BRIBERY – 2010 ANNUAL REPORT
United Nations Model Law on Extradition ,New York, 14 December 1990



179

BAB 4  KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

United Nations Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters, Resolusi 
Majelis Umum PBB 53/112, 9 Desember 1998

United Nations Office on Drugs and Crime,  Global Programme against Transnational 
Organized Crime, Results of a pilot survey of forty selected organized criminal 
groups in sixteen countries (Vienna, 2002)

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html, tanggal 
pengambilan 17 Juni 2013, pkl. 21.22 WIB

United Nations Office on Drugs and Crime,  Legislative Guide for The Implementation 
of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 
and The Protocols Thereto (United Nations, New York, 2004)

United Nations Office on Drugs and Crime,  The Globalization of Crime, A 
Transnational Organized Crime Threat Assessment, (Vienna, 2010).

Toolkit to Combat Trafficking in Persons
Yuri Thamrin, Juru Bicara Deplu, dalam www. kapanlagi.com/newp/h/0000106671.

html

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Ekstradisi, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3130 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam 
Masalah Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4620

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations 
Convention Against Transnational Organized Crime, Lembaran Negara RI 
Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4960

OECD Convention 1997 (The Convention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Bussiness Transactions and Related Instrument 17 
Desember 1997)

Optional Protocol UN Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters 
(1990), 14 Desember 1990
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The United Nations Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters  berdasarkan 
Resolusi Majelis Umum PBB 53/112, 9 Desember 1998

UNTOC 2000
UNCAC 2003

Daftar Singkatan
OECD : The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
UNCATOC : United Nations Convention Against Transnational Organized Crime ()
UNCAC : United Nation Convention Against Corruption
UU PTPK : Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi
KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

Daftar Kasus
1. Adrian Kiki Ariawan (bekas Direktur Utama Bank Surya, terpidana dalam 

kasus BLBI)
2. Djoko Sugiarto Tjandra (Kasus Pengalihan Hak Tagih Bank Bali)
3. Maria Pauline (L/C fiktif BNI Kebayoran Baru)
4. Iriawan Salim (Bank Global)
5. Edward Cornellis William Neloe (terpidana kasus korupsi Bank Mandiri)
6. Nunun Nurbaeti Daradjatun (Kasus suap cek pelawat )
7. M Nazaruddin (kasus wisma atlet SEA GAMES ke – 26)



HUKUM ANTI KORUPSI

Peraturan 
Perundang-

Undangan Tentang 
Tindak Pidana 

Korupsi
Budiman Ginting, Syafruddin Kalo, & Aflah
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BAB 5
Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Tindak 
Pidana Korupsi
Budiman Ginting, Syafruddin Kalo, & Aflah

Berbagai macam bentuk peraturan tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi telah dibuat dan diberlakukan di Indonesia. Merajalelanya korupsi 
di Indonesia sekitar tahun 1957-1958 disebabkan antara lain oleh kurang 

lengkap dan efektifnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana 
dalam jabatan yang tercantum dalam KUHP. 

Menurut Utrecht : 

“Karena KUH Pidana pada zaman sekarang tidak lagi 
dapat memenuhi keperluan masyarakat di lapangan politik, 
ekonomi dan sosial, maka pemerintah Republik Indonesia 
sejak tahun 1950 telah membuat banyak ketentuan-ketentuan 
hukum pidana di peraturan-peraturan lain (undang-undang 
lain dan KUH Pidana dan Peraturan Pemerintah). Di 
antara peraturan-peraturan itu, yang paling penting adalah 
Undang-Undang Darurat Tentang Pengusutan, Penuntutan 
dan Peradilan tindak pidana ekonorni, LN 1955 Nr. 27 
(penjelasan dalam tambahan LN Nr. 801).”373 

 

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi 
kejahatan korupsi secara formal sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, di mana 
pemberantasan korupsi telah dilakukan secara terus menerus sampai saat ini. 

Pemberantasan korupsi pada kurun waktu tahun 1945 – 1957, menggunakan 
dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan 

373  E.Utrech, Hukum Pidana I, Jakarta,  Universitas Indonesia, 1958, hlm. 55.
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kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri (ambtenaar), 
yaitu pada Bab XXVIII Buku Kedua KUHP. Pada tahun 1956, kasus korupsi 
mulai muncul ke permukaan. Tercatat nama Rosihan Anwar dan Muchtar Lubis 
yang mengangkat kasus korupsi di koran-koran atau media. Namun keduanya 
dipenjara pada tahun 1961 oleh pemerintah Orde Lama.374

Pada masa selanjutnya, yaitu tahun 1957 – 1960, untuk pemberantasan 
korupsi saat itu, dasar hukum yang digunakan adalah peraturan-peraturan 
militer, yaitu: Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/06/1957 Tentang 
Tata Kerja Menerobos Kemacetan Memberantas Korupsi; Peraturan Penguasa 
Militer Nomor: PRT/PM/08/1957 Tentang Pemilikan Harta Benda; Peraturan 
Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/11/1957 Tentang Penyitaan Harta Benda 
Hasil Korupsi, Pengusutan,   Penuntutan, Dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi; 
Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angakatan Darat, Nomor : PRT/
PEPERPU/031/1958; dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf dan 
Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut, Nomor :  PRT/
z.1/I/7/1958. Pada saat itu, pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara 
(PARAN) yang dipimpin oleh A. H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan 
Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat yang terlibat 
melakukan korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) tidak dapat 
menjalankan tugasnya dan menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada 
Kabinet Juanda.375

Pada masa itu, pemerintah juga telah berusaha untuk melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk beberapa lembaga 
khusus untuk memberantas korupsi, diantaranya adalah : Operasi Budhi 
(Keputusan Presiden, Nomor : 275/1963); Komando Tertinggi Retooling Aparat 
Revolusi (KONTRAR) dengan ketua Presiden RI       Ir. Soekarno dibantu oleh 
Soebandrio dan Ahmad Yani, selanjutnya membentuk Tim Pemberantas Korupsi 
(Keputusan Presiden Nomor : 228/1967); Tim Komisi Empat (Keputusan Presiden 
Nomor : 12 Tahun 1970), dan Komite Anti Korupsi (KAK) tahun 1967.376 

Berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan hukum yang mengatur 
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah berlaku dan yang 
sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. 

374 http://anugrahbagasputra28.blogspot.com/2012, “Pembatasan Transaksi Tunai Solusi Pemberantasan Korupsi Dan Pencucian 
Uang Lainnya”, di akses 24 Desember 2012.

375  Ibid.
376  Ibid.,
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5.1 Peraturan Hukum tentang Pemberantasan Korupsi

5.1.1 Berlakunya Peraturan Penguasa Militer 
Pada masa ini ada beberapa peraturan penguasa militer, antara lain sebagai 

berikut : 
1. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan 

pada tanggal 09 April 1957 oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan 
berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.

 Dalam peraturan ini, rumusan tentang pengertian korupsi 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk 

kepentingan sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk 
kepentingan suatu badan yang langsung maupun tidak langsung 
menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

b.  Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima 
gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan keuangan 
negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau 
kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan 
langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau 
material baginya.

2. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 Tentang 
Pembentukan Badan Pemilik Harta Benda yaitu badan yang berwenang 
mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang 
dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat 
keperdataan melalui Pengadilan Tinggi.

3.  Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 yaitu peraturan 
yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Badan 
Pemilik Harta Benda untuk melakukan penyitaan harta benda yang 
dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya.

4.  Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 
PRT/PERPU/031/1958 serta peraturan pelaksana lainnya.

5.  Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 
PRT/z.1/I/1958 tanggal 17 April 1958.377

377  Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 22.
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Maksud dan tujuan dari peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi 
yang dikeluarkan oleh penguasa militer ini adalah untuk memberantas perbuatan 
korupsi dalam waktu yang singkat yang pada waktu itu merajalela sebagai akibat 
dari suasana seakan-akan pemerintah sudah tidak berwibawa lagi.

Dalam masa pengaturan penguasa militer, rumusan mengenai korupsi 
terbagi menjadi dua pengertian, yaitu :

1.  Perbuatan Korupsi Pidana
 Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana, adalah :

1.1 Perbuatan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan 
suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau sesuatu badan secara langsung atau tidak langsung 
merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah 
atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan 
dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang 
mempergunakan modal atau kelonggaran–kelonggaran dari 
masyarakat.

1.2 Perbuatan yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu 
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan 
jabatan atau kedudukan. 

1.3 Kejahatan–kejahatan yang tercantum dalam Pasal 41 sampai 
dengan Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam 
Pasal 209, 210, 418, dan 420 KUHP.378 

  Menurut ketentuan yang diuraikan di atas, maka untuk 
memenuhi unsur perbuatan korupsi pidana, harus ada kejahatan atau 
pelanggaran yang dilakukan terlebih dahulu. Kernudian memenuhi 
pula unsur berikutnya yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu 
badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-
kelonggaran masyarakat. 

  Menurut pendapat Andi Hamzah, seorang yang melakukan 
pencurian uang atau barang milik negara yang mempunyai nilai atau 
harga yang besar sehingga tergolong memperkaya diri dan seterusnya, 
terserap dalam perumusan perbuatan pidana korupsi yang terdapat 

378  Ibid., hal. 25.
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dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Tahun 1958 ini. Demikian pula 
halnya dengan penggelapan terhadap uang atau barang milik negara, 
sudah pasti perbuatan demikian merugikan negara secara langsung.379

2.  Perbuatan Korupsi Lainnya 
 Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana lainnya adalah :

2.1 Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak 
langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan 
keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan 
negara atau daerah, atau badan lain yang mempergunakan modal 
dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

2.2 Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan 
melawan hukum memperkaya diri sendiri atau seseorang atau suatu 
badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau 
kedudukan.380

Dari perumusan di atas, terlihat bahwa korupsi dalam masa penguasa militer 
mempunyai tafsiran yang luas, yaitu termasuk perbuatan korupsi lainnya serta 
orang-orang yang secara tidak wajar mendadak menjadi kaya dan tidak mampu 
membuktikan asal kekayaan tersebut.

Peraturan-peraturan penguasa militer ini merupakan suatu bentuk 
kehendak penguasa (political will) pada saat itu memberantas korupsi di Indonesia. 
Meskipun masih terdapat ketidaksempurnaan dalam perumusan peraturan 
tersebut, paling tidak Peraturan Penguasa Militer itu merupakan modal awal yang 
berharga untuk disempurnakan dalam rangka mewujudkan suatu undang-undang 
tentang pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan 
citra masyarakat Indonesia.     

5.1.2 Berlakunya Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 Tentang 
Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 
Peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh 

Penguasa Militer tersebut bersifat darurat, temporer yang berlandaskan Undang-
Undang Keadaan Bahaya yang disebabkan karena merajalelanya perbuatan korupsi 

379  Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 
2007, hal. 45 

380  Ibid.
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pada masa itu. Oleh karena itu, diperlukan peraturan-peraturan hukum yang 
mengatur dan dapat memberantas perbuatan korupsi dalam waktu yang singkat.

Tetapi, setelah dalam keadaan normal, peraturan-peraturan hukum ini perlu 
dicabut. Jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai 
bagian dari hukum pidana khusus, maka harus dibuat lebih baik sesuai dengan 
prosedur pembentukan undang-undang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 diawali dengan 
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 24 Tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, 
dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1961 pada tanggal 1 Januari 1961 telah mengalami 
penyempurnaan dan menjadi undang-undang yang disebut dengan Undang-
Undang Antikorupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 ini mengandung hal-hal baru 
yang belum diatur dalam undang-undang korupsi sebelumnya, antara lain :

1.  Mengatur tentang delik percobaan dan delik permufakatan
2.  Mengatur tentang delik hadiah atau janji kepada pegawai negeri
3.  Mengatur tentang kewajiban bagi pegawai negeri yang menerima 

hadiah atau janji
4.  Memperluas pengertian tentang pegawai negeri.381

Menurut Pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 
24 Prp Tahun 1960, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, antara lain, 
sebagai berikut:

1.  Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu 
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau sesuatu badan merugikan keuangan atau perekonomian negara 
atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima 
bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang 
mempergunakan modal atau kelonggaran–kelonggaran dari masyarakat.

2.  Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu 
kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan 
atau kedudukan. 

381  Ermansjah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI Nomor 31 
Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001), Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 37.
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3.  Kejahatan–kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai dengan 
Pasal 21 Peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 423, 425 dan 453 KUHP.

Perumusan perbuatan korupsi pidana yang terdapat dalam Peraturan 
Penguasa Perang Pusat Tahun 1958 ini,  oleh Undang-Undang Nomor 24 Prp 
1960 diambil alih dengan redaksi yang sepenuhnya sama, hanya kata “perbuatan” 
diganti dengan kata “tindakan,” karena ternyata undang-undang tersebut memakai 
istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan korupsi pidana.”

5.1.3  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TLNRI Nomor 
2958) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1971 tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, antara lain, sebagai berikut:
(1) a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan-

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu badan 
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut 
disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara.

 b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara.

 c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 387, 
388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

   d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan 
atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya itu.

 e. Barangsiapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan 
kepadanya, seperti yang terdapat dalam Pasal 418, 419, dan 420 
KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada 
yang berwajib.

(2) Barangsiapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan 
tindakan pidana tersebut dalam ayat 1 a, b, c, d, dan e pasal ini.
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Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, 
perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1971 mengalami kemajuan, diantaranya:382 

1.  Perumusan tindak pidana korupsi dengan unsur “melawan hukum”, 
sedangkan peraturan terdahulu dirumuskan dengan unsur “dengan atau 
karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”.

2. Bentuk delik korupsi merupakan ”delik formil” berarti bahwa delik 
korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dirumuskan 
dalam unsur-unsurnya serta bentuknya, akibat nyata dari perbuatan 
tidak disyaratkan untuk selesainya delik, sedangkan peraturan 
sebelumnya merumuskan delik korupsi sebagai delik materiil.

3. Apabila dalam peraturan terdahulu perumusan terbagi dalam tiga bagian 
- tindak pidana korupsi yang hanya bersifat luas dan umum, tindak 
pidana korupsi yang berupa penyalahgunaan kewenangan atau jabatan 
serta beberapa pasal delik jabatan dalam KUHP - maka dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 di samping hal itu, masih dirumuskan 
pula perihal tindak pidana suap aktif dan pasif yang tidak dilaporkan 
dalam waktu sesingkat-singkatnya oleh penerima hadiah atas pemberian 
tersebut. 

4. Perluasan bentuk tindak pidana korupsi berupa “percobaan dan 
pemufakatan” melakukan tindak pidana korupsi sudah dikualifikasikan 
sebagai tindak pidana korupsi (delik selesai).

Jika dilihat rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini, ada kemiripannya dengan rumusan 
tentang tindak pidana korupsi lainnya yang terdapat dalam Peraturan Perang 
Penguasa Pusat tanggal 17 April 1958, yaitu terdapatnya unsur perbuatan melawan 
hukum.

Pengertian unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1971 berbeda dengan pengertian unsur melawan hukum 
yang terdapat dalam Peraturan Perang Penguasa Pusat tanggal 17 April 1958. 
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, unsur melawan hukum disebut 
juga dengan wederrechtelijk yaitu perbuatan korupsi itu dipandang sebagai delik 
(tindak) pidana korupsi. Sedangkan unsur melawan hukum yang terdapat dalam 
Peraturan Perang Penguasa Pusat tanggal 17 April 1958 adalah sama dengan 

382  Evi Hartanti, Op.Cit., hal. 28.
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onrechtmatige daad sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu 
perbuatan atau akibat kelalaian seseorang sehingga menyebabkan melanggar hak 
orang lain atau perbuatan melanggar hukum. 

Menurut Andi Hamzah, perkataan perbuatan melawan hukum tentang 
perbuatan korupsi lainnya yang terdapat dalam Peraturan Perang Penguasa Pusat 
tanggal 17 April 1958 itu dapat disingkatkan dengan istilah “perbuatan tercela”.383

Harta benda hasil perbuatan tercela ini yang nantinya dapat dirampas oleh 
Pengadilan Tinggi yang berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan dari 
Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, yang dapat merampas harta benda hasil 
perbuatan korupsi itu. Namun, ketentuan tentang perbuatan korupsi lainnya, 
tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 maupun 
dalam UU Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian tindakan terhadap perbuatan 
korupsi lainnya yang dianggap sebagai “perbuatan tercela” seperti diuraikan di atas 
juga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 1 UU 
Nomor 3 Tahun 1971 ini mencakup pula perbuatan-perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum 
yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara 
dan perekonomian negara.

Dengan adanya sarana melawan hukum yang diatur dalam UU Nomor 
3 Tahun 1971 tersebut, lebih memudahkan pembuktian perbuatan yang dapat 
dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. 

5.1.4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor XI/MPR/1998, bahwa dalam penyelenggaraan negara telah 
terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu 
yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat 
negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan 
negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Penyelenggara negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif 
harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab 
kepada masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya 

383  Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 48.
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tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta 
mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka  penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, 
korupsi dan nepotisme, maka dibuatlah TAP MPR RI Nomor XI/MPR-RI/1998 
tersebut. Ketetapan ini harus dilaksanakan secara tegas terhadap pejabat negara 
yang bertugas menjalankan roda pemerintahan, dengan tetap mengedepankan 
hak-hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.

5.1.5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Tindak pidana korupsi, kolusi maupun nepotisme tidak hanya dilakukan 

oleh para pejabat penyelenggara negara (meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif )) 
tetapi juga dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara tersebut dengan pihak 
lain yang dapat merusak citra dan nama baik dari pejabat penyelenggara negara 
tersebut. Tindakan penyelenggara negara tersebut juga membuat kepercayaan 
masyarakat menjadi berkurang, sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara menjadi rusak serta dapat membahayakan eksistensi negara, sehingga 
diperlukan suatu landasan hukum untuk mencegah menyebarnya perbuatan 
korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diantaranya mengatur 
tentang pengertian Penyelenggara Negara, pengertian penyelenggara negara 
yang bersih, pengertian korupsi, kolusi, nepotisme dan pengertian asas umum 
pemerintahan negara yang baik, antara lain, sebagai berikut :

1.  Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi 
eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.  Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang 
menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

3.  Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana 
korupsi.

4.  Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum 
antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan 
pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
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5.  Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara 
melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan 
atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

6.  Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang 
menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, 
untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme.  

Para pihak yang termasuk sebagai Penyelenggara Negara secara terperinci 
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu :

1.  Pejabat Negara pada lembaga Tertinggi Negara
2.  Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3.  Menteri
4.  Gubernur
5.  Hakim
6.  Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

5.1.6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi
Pada tanggal 16 Agustus 1999 diundangkan Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menggantikan 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
ini dibentuk pada masa kabinet Presiden Habibie. Pembentukan UU Nomor 31 
Tahun 1999 bertujuan untuk menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971 yang 
dianggap kurang mampu mengatasi meningkatnya tindak pidana korupsi yang 
dilakukan khususnya oleh para pejabat pemerintah. UU Nomor 3 Tahun 1971 ini 
juga dianggap kurang tegas dalam memberantas korupsi dan tidak memberikan 
efek jera pada pelakunya, sehingga dibentuklah suatu undang-undang yang 
baru yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan 
menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971 tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan 
hukum dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diganti dengan undang-undang 
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pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif 
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Ketentuan tentang dicabutnya UU Nomor 3 Tahun 1971 secara tegas diatur 
dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu :

“Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini, 
maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan lembaran 
Negara Nomor 2958) dinyatakan tidak berlaku.”

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang sangat 
rumit. Reaksi masyarakat yang mengharapkan agar pelaku kejahatan korupsi 
dapat dihukum telah mengalami distorasi yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini 
tentunya berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum 
yang melakukan upaya tindak pidana pemberantasan korupsi.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini adalah 
sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara intensif 
dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas 
sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan 
perumusan secara  formil. Meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada 
negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan 
tetap dipidana. 

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan 
memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
mengalami perkembangan yang baru dan memuat tentang beberapa ketentuan 
hukum yang tidak ada diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1971.  Beberapa ketentuan yang baru tersebut, antara lain, sebagai berikut :

1.  Ketentuan tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi dan 
dapat dikenakan sanksi.

2.  Ketentuan tentang  ancaman pidana minimum khusus, pidana denda 
yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan 
pidana.

3.  Ketentuan tentang pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi 
yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti 
kerugian negara.

4.  Ketentuan tentang perluasan pengertian pegawai negeri, sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999, pegawai 
negeri adalah    meliputi :
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a.  Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
tentang kepegawaian

b.  Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

c.  Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau 
daerah

d.  Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau

e.  Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

 Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang 
diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak 
wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif termasuk 
keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.384

5.  Ketentuan tentang pembentukan tim gabungan yang dikoordinasikan 
oleh Jaksa Agung untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan 
dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.385

6.  Ketentuan tentang kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim 
sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung 
meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa 
kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank 
Indonesia.

7.  Ketentuan tentang pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau 
berimbang, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan 
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan 
keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, 
atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang 
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan 
penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

8.  Ketentuan tentang kesempatan dan peran serta masyarakat yang seluas-
luasnya untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi serta pemberian perlindungan hukum dan penghargaan 
kepada anggota masyarakat yang ikut berperan serta tersebut.

384 Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
385 Ibid., Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus 

perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. 
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9.  Ketentuan tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yang harus segera dibentuk selambat-lambatnya selama 2 (dua) 
tahun sejak disahkannya UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut.386 

5.1.7  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi
Pada tahun 2001, UU Nomor 31 Tahun 1999 ini mengalami perubahan 

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Keseriusan pemerintah untuk membahas dan menanggulangi tindak 
pidana korupsi adalah dengan lahirnya Undang–Undang Nomor 20 tahun 
2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini membawa suatu perubahan yang 
memberikan kepastian hukum, menghilangkan berbagai penafsiran/interpretasi 
dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ditinjau dari 
sisi materi muatannya membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga 
secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya laku 
yang kuat, dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan 
keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. 

Perubahan ini dilakukan karena perbuatan korupsi terjadi secara meluas, 
tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran 
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak 
pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus 
dilakukan secara luar biasa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan dengan tujuan untuk lebih menjamin 
kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan 
secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Ada beberapa perubahan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 20 
Tahun 2001 ini, antara lain, sebagai berikut:

386  Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) ini adalah melakukan koordinasi dan supervisi 
termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sedangkan keanggotaan KPK ini terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat (lihat Pasal 43 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999)
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1.  Ketentuan tentang perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti 
yang sah berupa petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A 
UU Nomor 20 Tahun 2001, dirumuskan mengenai petunjuk selain 
diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa juga 
diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, 
dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik387 dengan alat optik 
atau yang  serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung 
elektronik (electronic data interchange), surat elektronik, telegram, dan 
faksimilie. Alat bukti lain juga bisa dari dokumen yaitu setiap rekaman 
data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang 
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 
tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang 
terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki 
makna. 

2.  Ketentuan tentang perluasan mengenai pembuktian terbalik, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 dipecah 
menjadi 2 (dua) pasal yaitu menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A, dengan 
ketentuan sebagai berikut :
a.  Pasal 37 dengan substansi yang berawal dari ayat 1 dan ayat 2 

dengan penyempurnaan pada ayat 2 frasa yang berbunyi “keterangan 
tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya” 
diubah menjadi “pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan 
sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti” 
sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut :
(1)  Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak 

melakukan tindak pidana korupsi.
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak 

melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut 
dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan 
bahwa dakwaan tidak terbukti.

b.  Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4) dan 
ayat (5) dengan penyempurnaan kata “dapat” pada ayat (4) dihapus 

387  Menurut Penjelasan Atas UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 26 A : Yang dimaksud dengan disimpan secara elektronik misalnya 
data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD ROM) atau Write Once Read Many (WORM). 
Sedangkan, yang dimaksud dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, tidak terbata pada data penghubung elektronik 
(electronic data interchange), surat elektronik (email), telegram, teleks dan faksimilie. 
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dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus serta 
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A 
adalah sebagai berikut :
(1)  Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 

bendanya dan harta benda istri atau suaminya, anak dan harta 
benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai 
hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2)  Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan 
yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber 
penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat 
bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak 
pidana korupsi.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 
sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, sehingga penuntut 
umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

3.  Ketentuan tentang hak negara untuk mengajukan gugatan perdata 
terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi 
dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan 
hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 C, sebagai berikut: 
“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga 
atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum 
dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 B ayat (2)388, maka negara dapat melakukan gugatan perdata 
terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

4.  Ketentuan tentang maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi 
tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,- (Lima 

388  Menurut Pasal 38 B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 : “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap 
diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda seseorang 
tersebut dirampas untuk negara.”  
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Juta Rupiah), ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa 
kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang 
dikorupsi relatif kecil.

Inilah beberapa ketentuan perubahan yang diatur dalam UU Nomor 20 
Tahun 2001 yang belum ada diatur dalam sebelumnya dalam UU Nomor 31 
Tahun 1999. Melalui perubahan-perubahan yang terdapat dalam UU Nomor 20 
Tahun 2001 ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan 
masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif bentuk 
tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara, perekonomian 
negara dan menghambat pembangunan nasional.    

5.1.8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) adalah amanat Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena lembaga pemerintah 
yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan 
efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. 

Pasal 43 tersebut mengamanatkan bahwa untuk melakukan penegakan 
hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dibentuk 
suatu badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 
kewenangannya harus bersifat independen serta bebas dari kekuasaan manapun 
dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan 
secara maksimal, optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya 
guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan:
a.  Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan 
dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
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b.  Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif 
tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

c.  Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

d.  Kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

e.  Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 
tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban KPK.389

Menurut ketentuan Pasal 6 UU KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi 
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi:

a. Yang meliyang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara 
negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 

(satu milyar rupiah).390

389  Penjelasan Atas Pasal UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
390  Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
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Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:
a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 

menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai 
terjadinya tindak pidana korupsi;

b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau 
memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan 
dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;

c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
dan Badan Pemeriksa Keuangan;

d. Menegakkan sumpah jabatan;
e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan 

asas-asas sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.391

KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah 
kerjanya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. KPK dapat membentuk 
perwakilan di daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah memberikan 
dasar hukum yang kuat tentang susunan organisasi kepengurusan KPK serta tugas 
dan wewenang dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan KPK, disamping mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap 
tindak pidana korupsi, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diatur 
tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan 
umum yang untuk pertama kali dibentuk adalah pengadilan tindak pidana korupsi 
di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.392

391  Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
392  Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi dasar hukum 

pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. 
Selanjutnya lihat putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006.
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5.1.9 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi 
Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 (UU 

Pengadilan Tipikor), maka posisi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan 
Tipikor) dalam sistem peradilan di Indonesia menjadi lebih jelas. Berdasarkan Pasal 
2 UU Pengadilan Tipikor dinyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
adalah merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. 
Dilihat dari sisi pembagian kamar, Pengadilan Tipikor ada di dalam ruang lingkup 
pengadilan umum.

Kemudian dilihat dari kekhususannya, dinyatakan bahwa Pengadilan Tipikor 
adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, menyidangkan, dan 
memutus perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, Pengadilan Tipikor juga 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian 
uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan/atau tindak 
pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak 
pidana korupsi.

Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota 
yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan. Berdasarkan Pasal 25 UU Pengadilan Tipikor, dinyatakan 
bahwa pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor dilakukan berdasarkan 
hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana 
korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 
3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri 
dari hakim karir dan hakim ad hoc.Pengadilan Tipikor berwenang mengadili 
perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh penuntut umum baik dari 
Komisi Pemberantasan Korupsi maupun dari Kejaksaan. 

5.2  Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 

5.2.1 Unsur Perbuatan Melawan Hukum 
5.2.1.1. Pengertian Sifat Melawan Hukum 

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: 
bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat para ahli di 
dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum, antara lain: 
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a.  Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada 
umumnya. 

b.  Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif 
orang lain. 

c.  Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dalam 
pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-
undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. 

d. Van Hamel: Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/ 
wewenang. 

e. Hoge raad: Dari arrest-arrestnya dapat disimpulkan, menurut HR 
melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-
12-1911 W 9263). 

f.  Lamintang, berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain 
disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” 
dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia 
kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi 
pengertian “bertentangan dengan hukum obyektif ” dan “bertentangan 
dengan hak orang lain atau hukum subjektif ”.393 

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, 
antara lain sebagai berikut: 

“onrechmatig” tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak 
orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga 
apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan 
masyarakat.394

Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 
dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila 
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau 
norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, 
pembuat undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang 
tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau 
luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik 
culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan 

393  Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, 
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 31.

394  Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 44. 
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delik, maka unsurnya juga harus dibuktikan. Namun, jika tidak dengan tegas 
dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. 

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan 
hukum diperlukan unsur-unsur: 

1)  Perbuatan tersebut melawan hukum; 
2)  Harus ada kesalahan pada pelaku; 
3)  Harus ada kerugian.395

Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan 
hukum bukan hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-
undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum 
yang tidak tertulis dan bersifat umum dalam suatu perkara, misalnya faktor negara 
tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat 
untung.

5.2.1.2 Jenis-Jenis Sifat Melawan Hukum 

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam 
hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan 
hukum yang formal dan materiil. 

a.  Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal 
Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik 

undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat 
dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu 
perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak 
pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar 
maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-
undang. 

b.  Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil 
Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan 

hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi 
harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan 
hukum itu dapat dihapus berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan-
aturan yang tidak tertulis.396

395 Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, Salemba Empat, 
2009, hal. 73. 

396  Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah,.op.,cit., hal. 34.
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Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah memenuhi semua unsur 
rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat 
sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu ajaran ini mengakui 
alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar 
dapat berada pada hukum yang tidak tertulis. 

Menurut D.Schaffmeister,et.al., pengertian melawan hukum itu ada 4 
kelompok yaitu: 

1)  Sifat melawan hukum secara umum 
2)  Sifat melawan hukum secara khusus 
3)  Sifat melawan hukum secara materil 
4)  Sifat melawan hukum secara formil.397 

Ad. 1.  Sifat melawan hukum secara umum semua delik tertulis atau 
tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus 
melawan hukum baru dapat dipidana, jadi tidak perlu dicantumkan 
di dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak 
perlu dibuktikan. Contoh: pembunuhan. 

Ad. 2.  Sifat melawan hukum secara khusus Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 
Tahun 1999 yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” 
dengan sendirinya “melawan hukum” harus dicantumkan di 
dalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya “melawan 
hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan putusan bebas. 

Ad. 3. Sifat melawan hukum secara materiil, bukan perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan 
yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan 
masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. 

Ad. 4.  Sifat melawan hukum secara formil, seluruh bagian inti delik apabila 
sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap 
perbuatan itu telah melawan hukum. 

Menurut Moeljatno, ada perbedaan antara pandangan yang formal dengan 
pandangan yang materiil, perbedaan tersebut antara lain, sebagai berikut: 

1. Mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan 
hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang 
tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui 

397  D. Schaffmeister, et.al,  Hukum Pidana, Cet. Kedua, diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy. Yogyakarta, Liberty, 2003, hal. 39.
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pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja, misalnya Pasal 
44 KUHP, mengenai kurang sempurnanya akal seseorang atau karena 
sakit berubah akal, Pasal 48 KUHP, mengenai overmacht, Pasal 49 
KUHP, mengenai pembelaan terpaksa (noodweer); dan 

2.  Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan 
pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur 
tersebut. Sedangkan bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak 
selalu menjadi unsur daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam 
rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur 
delik.398 

Menurut Bambang Poernomo, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan 
terdapat dua ukuran, yaitu sifat melawan hukum yang formal atau formele 
wederrechttelijkheidsbegrip dan sifat melawan hukum yang materiil atau materieele 
wederrechttelijkheidsbegrip. Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat 
semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai 
dengan rumus delik dan pengecualiaannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, 
itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, 
melawan hukum materiil, melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang 
tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan sifat melawan hukum 
materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-
undangan, maupun hukum di luar peraturan perundang-undangan.399 

Dihadapkan pada keberadaan asas legalitas, maka sesungguhnya hanya secara 
melawan hukum dalam pengertian formil yang dapat diterima. Sifat melawan 
hukum dengan demikian dalam pengertian materiil bertentangan dengan asas 
legalitas. Penerapan fungsi negatif sifat melawan hukum materiil sesungguhnya 
juga tidak sejalan dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. 

Perkembangan multipologi kejahatan baru yang dianggap koruptif, tercela, 
dan merugikan masyarakat dalam skala yang sangat besar. Seringkali kejahatan 
itu tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan tertulis yang ada sanksi 
pidananya, dengan demikian, pelaku dapat bertindak secara bebas, dengan 
berlindung di balik asas legalitas. 

398  Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 134.
399  Bambang Poernomo,  Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 115.
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Pengertian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif 
menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata 
diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan 
hukum atau ukuran-ukuran lain yang terjadi di luar undang-undang. Dengan 
demikian, diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang positif. 

Sebagai kesimpulan mengenai persoalan melawan hukum, bahwa apabila 
suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka itu merupakan indikasi bahwa 
perbuatan itu bersifat melawan hukum. Tetapi sifat itu hapus apabila diterobos 
dengan adanya alasan pembenar. Bagi mereka yang menganut ajaran sifat melawan 
hukum yang formil alasan pembenar itu hanya boleh diambil dari hukum positif 
yang tertulis. Sedangkan penganut sifat melawan hukum yang materiil alasan itu 
boleh diambil dari luar hukum yang tertulis. Harus diperhatikan juga Putusan MA 
No. 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, di mana dalam perkara tersebut 
terdapat fakta dari ahli Loebby Loqman, yang menyatakan bahwa ajaran melawan 
hukum materiil negatif ada batasannya, yaitu harus dicari aturan formilnya dan 
orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar.

Asas legalitas sendiri mengatur mengenai perbuatan apa yang dipandang 
sebagai tindak pidana. Asas legalitas tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP 
yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan 
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Menurut Oemar Seno Adji, asas legalitas, sebagai salah satu ciri khas 
negara hukum yang telah menjadi hukum positif merupakan suatu palladium 
dari kepastian hukum. Ia tidak mempunyai sifat retroaktif dan mempunyai 
kekuatan untuk waktu sesudah perbuatan itu dilakukan - mempunyai kekuatan 
temporal, memperkenalkan adanya interpretasi extensive dan melarang analogi itu 
- dirumuskan oleh ilmu hukum sebagai: “Nullum delictum, nulla poena sine previa 
legale poenali” yang terkenal.400

Dengan adanya asas legalitas ini maka tidak dimungkinkan adanya 
perumusan sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata 
diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan 
hukum atau ukuran lain di luar undang-undang (sifat melawan hukum materiil 
dalam fungsi positif ).401

Tetapi dalam perkembangannya, Mahkamah Agung RI mengakui juga 
adanya sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif yakni sebagaimana 

400  Oemar Seno Adjie, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 23.
401  Ibid.,
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dalam putusannya No 275K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983 dalam 
perkara korupsi Bank Bumi Daya. Mahkamah Agung secara jelas mengartikan 
sifat melawan hukum materiil, yaitu menurut kepatutan dalam masyarakat. 
Khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi apabila seorang pegawai negeri 
menerima fasilitas berlebihan serta keuntungan lainnya dengan maksud agar ia 
menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya. Hal 
itu menurut Mahkamah Agung merupakan perbuatan melawan hukum karena 
menurut kepatutan merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk 
perasaan keadilan masyarakat banyak.

Dengan demikian fakta empirik menunjukan pandangan Pengadilan (vide 
Putusan Mahkamah Agung) dalam pemberlakuan sifat melawan hukum materiil 
masih terjadi dualisme yakni di satu sisi mengakui sifat melawan hukum materiil 
dalam fungsi yang negatif tetapi di sisi lain juga mengakui ajaran sifat melawan 
hukum materiil dalam fungsi yang positif.

RINGKASAN STUDI KASUS 1

JUDUL Jaksa versus Terdakwa Machroes Effendi 

SEJARAH PROSEDURAL 1. Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 6/1964 tanggal 24 
September 1964 memutuskan : 

 Terdakwa Machroes Effendi bersalah melakukan kejahatan sebagai 
pegawai negeri menggunakan kekuasaan yang diperoleh dari 
jabatannya untuk melakukan penggelapan berulangkali dan oleh 
karena itu dijatuhi hukuman penjara lamanya 1(satu) tahun 6 (enam) 
bulan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta Nomor 146/1964 tanggal 27 
Januari 1965 memutuskan :
a.  Menerima permohonan banding dari terdakwa;
b.  Membatalkan putusan PN Singkawang sepanjang mengenai 

bagian yang memuat penghukuman terdakwa Machroes Effendi;
c.  Melepaskan terdakwa Machroes Effendi tersebut dari segala 

tuntutan hukum;
d.  Memerintahkan untuk mengeluarkan terdakwa dengan segera 

dari tahanan sementara, kecuali jika ia ditahan untuk perkara lain;
e.  Menguatkan putusan PN Singkawang tersebut untuk yang 

selebihnya. 
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42/K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 

1966 :
a.  Menerima permohonan kasasi dari Basaruddin, SH., Jaksa Agung 

Muda Pengganti Luar Biasa;
b.  Menolak permohonan tuntutan kasasi untuk seluruhnya.  
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FAKTA-FAKTA - Bahwa terdakwa Machroes Effendi pada tahun 1961 adalah seorang 
PNS di Kantor Bupati Sambas dengan pangkat Ahli Tata Praja tingkat 
I, sekaligus diangkat sebagai Wakil Ketua JBPP Tingkat II Kabupaten 
Sambas;  

- Sebagai Wakil Ketua JBPP, terdakwa bertugas melaksanakan pembelian 
padi pemerintah pada tahun 1962 di kota Singkawang Kabupaten 
Sambas Propinsi Kalimantan Barat.

- Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, terdakwa telah melakukan 
perbuatan dengan menyalahgunakan jabatan/kedudukan sebagai 
wakil ketua JBPP beberapa kali, baik sebagai perbuatan yang dilanjutkan 
ataupun yang berdiri sendiri guna untuk menguntungkan diri sendiri 
ataupun orang lain ataupun suatu badan yang mengakibatkan 
kerugian dari JBPP yaitu suatu badan yang memperoleh keuangan 
dari negara.

- Perbuatan menyalahgunakan jabatan yang dilakukan oleh terdakwa, 
antara lain :
a. Mengeluarkan d.o. gula insentip padi sebanyak 7.650 kg kepada 

orang yang tidak berhak menerimanya;
b. Selisih harga gula sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa untuk menyelesaikan 
rumah dinas patih yang ditempatinya sendiri, padahal seharusnya 
selisih harga gula tersebut disetorkan kepada kas negara.

c. Mengeluarkan d.o. gula insentip padi menyimpang dari tujuannya 
sedangkan terdakwa mengetahui bahwa gula tersebut tidak boleh 
dipakai untuk itu.

d. Mengeluarkan d.o. gula insentip padi sebagai repaksi untuk 
badan-badan penyalur, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa 
pemberian repaksi ini tidak ada diatur dalam peraturan pembelian 
padi pemerintah sehingga pembelian d.o. gula insentip padi 
tersebut kepada penyalur-penyalur tersebut adalah tindakan 
terdakwa sendiri tanpa lebih dahulu mendapat persetujuan dari 
atasannya;

e. Memberikan nota dinas yang ditandatanganinya sendiri pada 
tanggal 26 Mei 1962 kepada Fa. Mulia Singkawang agar supaya 
gula yang ada pada Fa. Mulia Singkawang disusutkan sebanyak 5 
% dari catatan yang ada di buku JBPP yaitu 5% x 46.571 kg = 2.328 
kg guna untuk menutupi kerugian karena terlalu lama disimpan 
padahal gula tersebut baru diterima oleh Fa. Mulia pada tanggal 5 
Mei 1962 (hanya selama 20 hari);

f. Mengeluarkan d.o. untuk ongkos-ongkos pengangkutan, giling, 
buruh pikul, jasa, dll., sebanyak 70.166 kg dengan tidak menurut 
cara yang sudah ditentukan dalam surat instruksi Ketua JBPP 
tanggal 1 Oktober 1962 Nomor 916/BPP/I dan tanggal 16 Oktober 
1962 Nomor 1023/BPP/I yang berbunyi :”setiap pengeluaran 
ongkos-ongkos harus lebih dahulu perinciannya dibuat oleh Camat 
yang bersangkutan kemudian disyahkan oleh Catur Tunggal, 
barulah gulanya boleh dikeluarkan; 

g. Mengeluarkan d.o. gula padi sebanyak 1.200 kg sebagai tambahan 
ongkos pengangkutan kepada W.B. Hoegendijk, namun sesudah 
gula tersebut dijual ternyata berlebih Rp. 100.000,- kemudian 
kelebihan tersebut ditagih oleh terdakwa untuk dimilikinya sendiri;

h. Memberikan d.o. gula insentip padi kepada Achmad Taridi yang 
tidak berhak menerimanya sesuai dengan surat kawat yang 
ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Bupati Kabupaten 
Sambas tanggal 01 Agustus 1962 Nomor P.4713/50;
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FAKTA-FAKTA i. Mengirimkan ke daerah-daerah, gula insentip padi sebanyak 
682.859 kg dengan tidak bertanggung jawab karena seharusnya 
terdakwa mengetahui bahwa daerah-daerah tersebut tidak 
mampu lagi mempergunakan gula tersebut sehingga sebanyak 
185 kg gula dijual guna mendapatkan padi bebas;

j. Menyusutkan 10% jumlah gula insentip padi yang dikirimkan oleh 
tingkat I sejumlah 10% x 679.328 = 67.932 kg tanpa ada berita acara 
yang syah dengan disaksikan oleh Catur Tunggal sesuai dengan 
apa yang disebutkan dalam pertanggungjawaban tugas terdakwa 
pada tanggal 04 Februari 1963.

- Sebagai akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kedudukan 
dan jabatan, maka JBPP sebagai badan yang menerima bantuan 
keuangan dari negara mengalami kerugian sebesar Rp 9.800.000,- 
(Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberi keterangan yang 
tidak benar dengan membuat daftar yang dipakai untuk pemeriksaan 
administrasi tentang pemasukan padi pemerintah dan dalam daftar 
tersebut diterangkan bahwa padi yang terkumpul berjumlah 7.200 ton 
padahal sesungguhnya jumlah padi yang terkumpul hanya 4.300 ton. 

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memiliki, dengan cara melawan 
hukum, sejumlah gula insentip padi sebagaimana uraian di atas adalah 
bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sebagai Wakil Ketua 
JBPP yang bertugas melaksanakan pembelian padi pemerintah.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengeluarkan d.o. gula insentip 
padi pada tanggal 13 Oktober 1962 untuk membayar ongkos-
ongkos sebagaimana uraian di atas, dan perbuatan itu dilakukan oleh 
terdakwa karena jabatannya. Padahal sesungguhnya terdakwa sendiri 
telah diberhentikan dari jabatannya itu sejak tanggal 13 Oktober 1962 
sesuai surat Ketua JBPP Kalimantan Barat tanggal 13 Oktober 1962 
Nomor 1248/BPP/I     

ISU Apakah Sebagai Pegawai Negeri Sipil terdakwa dapat dinyatakan bersalah 
melakukan kejahatan yaitu menggunakan kekuasaan yang diperoleh dari 
jabatannya dengan melakukan penggelapan berulangkali?

ATURAN - Menurut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut 
Tahun 1958 Nomor PRT/z.1/I/1958

1. yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana adalah : 
a.   Perbuatan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan 

suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau sesuatu badan secara langsung atau tidak langsung 
merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah 
atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan 
dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang 
mempergunakan modal atau kelonggaran–kelonggaran dari 
masyarakat

b. Perbuatan yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan 
atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan 
atau kedudukan. 
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ATURAN 2. Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana lainnya adalah :
a.  Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 

perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak 
langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan 
keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan 
negara atau daerah, atau badan lain yang mempergunakan modal 
dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

b.  Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan 
perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau 
seseorang atau suatu badan dan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

- Menurut Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, yang dimaksud 
dengan tindak pidana korupsi, antara lain, sebagai berikut :
a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan 

suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau sesuatu badan merugikan keuangan atau 
perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan 
suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau 
daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau 
kelonggaran–kelonggaran dari masyarakat.

b. Perbuatan seseorang yang dengan sengaja atau karena 
melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 

ANALISIS - Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala 
Staf Angkatan Laut Tahun 1958 Nomor PRT/z.1/I/1958 dan Undang-
Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, maka : 
a. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Machroes Effendi 

adalah termasuk tindak pidana korupsi karena telah melakukan 
melakukan kejahatan yaitu menggunakan kekuasaan yang 
diperoleh dari jabatannya melakukan penggelapan berulangkali. 

b. Terdakwa dengan sengaja melakukan suatu kejahatan memperkaya 
diri sendiri dan merugikan keuangan atau perekonomian negara 
atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang 
menerima bantuan dari keuangan negara.

c. Terdakwa dengan sengaja melakukan kejahatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 

Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 42/K/Kr/1965 tanggal 8 
Januari 1966, menyatakan :

a. Menerima permohonan kasasi dari Basaruddin, SH., Jaksa Agung 
Muda Pengganti Luar Biasa;

b. Menolak permohonan tuntutan kasasi untuk seluruhnya.
Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya 
tersebut berpendapat, antara lain sebagai berikut:
- Mahkamah Agung pada asasnya membenarkan pendapat dari 

Pengadilan Tinggi, yang menyatakan bahwa sesuatu tindakan pada 
umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan 
hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan 
melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum 
yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana adanya 3 (tiga) 
faktor yang dianggap ada oleh Pengadilan Tinggi terbukti dalam 
perkara penggelapan formil yang dilakukan oleh terdakwa.
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ANALISIS - Adapun ketiga faktor tersebut adalah : 
1.  Negara tidak dirugikan
2.  Kepentingan umum dilayani
3.  Terdakwa sendiri tidak mendapat untung

 Ketiga faktor ini menurut pendapat MA dapat menghapuskan sifat 
melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (asas 
hukum yang tidak tertulis) dari tindakan Terdakwa.

- Bahwa benar tidaknya ada 3 faktor dalam perkara ini sendiri, pada 
hakekatnya adalah mengenai penilaian terhadap suatu kejadian 
atau suatu keadaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan pada 
pemeriksaan ditingkat kasasi. 

KESIMPULAN Berdasarkan kasus Jaksa versus terdakwa Machroes Effendi ini maka 
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42/K/Kr/1965 tanggal 8 
Januari 1966 secara jelas menganut asas “Perbuatan Melawan Hukum 
Materiil” (materiele wederrehtelijkheid) dalam fungsi negatif, karena MA 
berpendapat bahwa hilangnya sifat melawan hukum tersebut bukan 
hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan 
melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum 
yang tidak tertulis dan bersifat umum.

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendirian perbuatan melawan hukum materiil dalam 
fungsi positif terdapat dalam Putusan perkara Nomor 275 K/Pid/ 1983 tanggal 29 Desember 1983 
atas nama terdakwa Drs. R.S. Natalegawa (Direktur Bank Bumi Daya).

Terdakwa terbukti menerima hadiah dari Endang Widjaya yang telah dipidana dengan Pasal 1 ayat 
(1) sub d UU Nomor 3 Tahun 1971, lalu terdakwa melakukan perbuatan yang berlawanan dengan 
kewajibannya selaku Direktur Bank Bumi Daya, hal ini menurut Putusan Mahkamah Agung telah 
melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971.

Pada asasnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung ini pertimbangannya bersifat futuristis dengan titik 
tolak penafsiran tentang pengertian melawan hukum judex facti diidentikkan sebagai melawan 
hukum yang ada sanksi pidananya. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara implisit memberikan 
pertimbangan bahwa penanganan kasus ini mengacu kepada pengertian melawan hukum materiil 
dalam fungsi positif.1 

Sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hakim, diantaranya :
“Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak 
tepat, jika hal itu dihubungkan dengan policy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri 
tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang 
sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak 
tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatuhan dalam masayarakat.“

“Menimbang, bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak 
pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan 
lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau 
wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, maka hal itu sudah merupakan 
“perbuatan melawan hukum” karena menurut kepatutan, perbuatan itu merupakan perbuatan yang 
tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.”

Berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung ini, Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil telah mempunyai fungsi positif. 
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5.2.1.3 Penerapan Sifat Melawan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Berbagai jenis tindak pidana korupsi seperti diuraikan di atas tidak 
seluruhnya mengandung rumusan “secara melawan hukum”. Hal ini sebenarnya 
juga terjadi dalam perumusan tindak pidana pada KUHP. 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menegaskan dalam sistem perundang-
undangan hukum pidana yang berlaku sekarang, ternyata bersifat melawan hukum 
dari suatu tindakan tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Timbul 
persoalan, apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu 
unsur delik - walaupun tidak dirumuskan secara tegas - ataukah baru dipandang 
unsur dari suatu delik apabila dengan tegas dirumuskan dalam delik. Selanjutnya 
dinyatakan bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang suatu 
tindakan bersifat melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan 
ketentuan undang-undang. Semua tindakan yang bertentangan dengan undang-
undang atau memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat 
melawan hukum itu dirumuskan ataupun tidak merupakan tindakan yang bersifat 
melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan 
apabila dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.402  

Istilah “secara melawan hukum” seperti telah dikemukan di atas apabila 
dilihat asalnya merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”.  P.A.F. Lamintang 
menegaskan bahwa apabila perkataan “wederrechtelijk” itu dapat ditafsirkan 
tidak secara harfiah, maka sebenarnya kita mempunyai suatu perkataan yang 
kiranya dapat dipakai sebagai pengganti perkataan “wederrechtelijk” dalam bahasa 
Indonesia, yaitu perkataan “secara tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” tersebut 
bukan saja dapat dipergunakan untuk menggantikan perkataan “wederrechtelijk” 
dalam suatu rumusan delik tertentu, melainkan dapat juga diberlakukan secara 
umum dalam semua rumusan delik di dalam KUHP di mana saja perkataan 
tersebut dipergunakan oleh pembentuk undang-undang.403 

Istilah “wederrechtelijk” itu diterjemahkan dengan istilah dalam bahasa 
Indonesia “secara melawan hukum”. Dalam kaitan dengan Undang-undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pada dua ketentuan, yaitu: Pasal 
2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi . 

402  J.C.T Simorangkir dkk. Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 161. 
403  Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Op.cit, halaman 31-32.
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999: “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, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), pegawai negeri 
atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya 
memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran 
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.” 

Leden Marpaung menyatakan bahwa pendapat para pakar mengenai secara 
melawan hukum sebagai unsur delik atau bukan, tidak ada kata sepakat atau tidak 
tidak bulat. Sebagian berpendapat, apabila pada rumusan suatu delik dimuat 
unsur secara melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan, dan sebaliknya 
apabila tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal ini merupakan pendapat 
yang menganut paham formal. Berbeda dengan yang menganut paham materiil, 
yang menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan, unsur melawan hukum 
perlu dibuktikan.404

Konsekuensi dari pembedaan-pembedaan tersebut, dikemukakan oleh 
E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, yaitu: Bagi para sarjana yang menganut pandangan 
formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan 
suatu delik, apabila bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, 
tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukumnya. Sedangkan jika 
bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat 
melawan hukum itu harus diselidiki, dan dalam rangka penuntutan/mengadili 
harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut.405

Dicantumkannya sifat melawan hukum tersebut dalam norma delik, maka 

404  Leden Marpaung, Op. Cit., hal. 46.
405  J.C.T Simorangkir, Op. Cit., hal. 162
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hal ini menghendaki penelitian apakah tindakan ini bersifat melawan hukum atau 
tidak. Demikian antara lain pendapat Simons dan para pengikut ajaran formal. 406

Sebaliknya para sarjana berpandangan material tentang bersifat melawan 
hukum, mengatakan bahwa sifat melawan hukum, selalu dianggap ada dalam 
setiap delik dengan tegas dirumuskan. Penganut teori ini mengemukakan bahwa 
pengertian dari hukum yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam 
bersifat melawan hukum, tidak hanya didasarkan kepada undang-undang tetapi 
kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. 
Dengan perkataan lain bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan 
sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam 
masyarakat. Atau lebih tepat jika diartikan dengan tidak boleh terjadi dalam rangka 
pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat.

 

Semua rumusan tindak pidana korupsi mengandung sifat melawan hukum, 
di satu sisi dirumuskan secara eksplisit, sehingga merupakan unsur yang harus 
dibuktikan dan di sisi lain, tidak dirumuskan, tetapi implisit terkandung dalam 
istilah-istilah lain yang dipergunakan, sehingga bukan unsur tindak pidana korupsi 
dan karenanya tidak perlu dibuktikan. 

Persoalan sifat melawan hukum dimaknai secara formil ataukah materiil 
dalam fungsi negatif dan positif hanya berlaku pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

Dibandingkan dengan rumusan melawan hukum dalam KUHP maupun 
Yurisprudensi MA, rumusan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna yang dapat 
dikatakan berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, 
rumusannya sebagai berikut : 

(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, dipidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

406  Teguh Prasetyo, Op. cit, hal. 32
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Berdasarkan Pasal 2 tersebut oleh pembentuk undang-undang diberi 
penjelasan, khususnya menyangkut makna unsur melawan hukum. Namun, 
penjelasan Pasal 2 tersebut dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 
Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. 

Pencabutan penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 
tersebut sehubungan dengan adanya permohonan pengujian undang-undang 
(judicial review) dari pemohon yang bernama Dawud Djatmiko kepada Mahkamah 
Konstitusi RI.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menilai memang 
terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama penjelasan Pasal 
2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu 
mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28 D ayat 1 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga 
negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang 
pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai 
asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa asas 
tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang 
hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-
undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada;

2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur 
melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, 
yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan 
manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat 
dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege 
stricta;

3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele 
wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk 
merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk 
menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan 
istilah Bestimmheitsgebot.407

Dari penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999, kalimat pertama tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan 
perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 
D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK 

407  Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek,  Ceatakan I, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hal. 56. 
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sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam 
pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti 
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai 
dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945.

Penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut meskipun 
secara yuridis dianggap sudah tidak ada, tetapi perlu dikemukakan sekadar untuk 
memahami secara kesejarahan makna sifat melawan hukum tersebut yang terdapat 
dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) 
UU Nomor 31 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan unsur melawan hukum 
menegaskan bahwa : 

“Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini 
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun 
dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Namun, apabila perbuatan 
tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan 
atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka 
perbuataan tersebut dapat dipidana.” 

Berdasarkan pembahasan terdahulu, meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi 
bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. Namun, pemaknaan dalam penjelasan bagian umum serta rumusan 
dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak disinggung-singgung oleh 
Mahkamah Konstitusi atau tidak dinyatakan seperti halnya Penjelasan Pasal 2 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. 

Hal ini secara prosedural menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi 
dapat diargumentasikan dengan dalil bahwa hal tersebut tidak dimintakan oleh 
pemohon. Namun secara substansial hal itu berarti rumusan makna melawan 
hukum dalam penjelasan bagian umum dan Pasal 12 huruf e Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 masih dapat dimaknai berlaku. Kondisi tersebut secara 
kritis dapat terjadi karena kelalaian Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat 
penjelasan serupa yang tertuang dalam penjelasan bagian umum. 
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Sebagai perbandingan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan, 
sebagai berikut : 

“Dihukum karena tindak pidana korupsi barangsiapa dengan melawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau 
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan-perbuatan 
tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”408

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 
dalam kaitannya dengan unsur melawan hukum menegaskan bahwa, dengan 
mengemukakan sarana “melawan hukum” yang mengandung pengertian formal 
maupun material, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh 
pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu ‘memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu badan’, daripada memenuhi ketentuan untuk 
membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti diisyaratkan 
oleh Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960.409 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak memberikan penjelasan 
lebih jauh menyangkut melawan hukum dalam pengertian materiil tersebut. 
Yurisprudensi MA juga masih sebatas menginterprestasikan pada konsepsi sifat 
melawan hukum dalam pengertian materiil dalam fungsinya yang negatif. Bahkan 
penjelasan Pasal 1 huruf ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 
menyebutkan bahwa “Ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum 
ini merupakan sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.” 

Pembedaan antara sifat melawan hukum secara umum dan khusus, secara 
formal dan materiil, maka dapat dikatakan bahwa kategori sifat melawan hukum 
yang dipakai oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu sifat melawan hukum khusus dan 
dalam pengertian materiil. Maksud melawan hukum secara khusus, yaitu Pasal 2 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 12 huruf e Undang-

408  Ibid., hal.172
409  Ibid.
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 yang secara tegas mencantumkan “melawan hukum” 
sebagai bagian inti atau bestanddeel tindak pidana. Dengan sendirinya “melawan 
hukum” tersebut harus tercantum di dalam surat dakwaan, sehingga harus dapat 
dibuktikan, putusannya ialah bebas.

410 

Melawan hukum dalam pengertian materiil, secara konsepsional dibedakan 
antara melawan hukum dalam pengertian materiil yang positif dan negatif. Pasal 
2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum adanya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tampaknya menganut ajaran 
sifat melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materiil. 

Sifat melawan hukum materiil tersebut, baik dalam fungsi yang negatif 
maupun positif. Fungsi positif dari sifat melawan hukum, yang kemudian 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah 
Konstitusi, yaitu meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengatur, 
namun apabila perasaan keadilan dalam masyarakat, maupun norma-norma sosial 
menyatakan bahwa perbuatan tersebut tercela, maka perbuatan tersebut dapat 
dipidana. 

411 

Berbeda dengan melawan hukum dalam pengertian materiil yang negatif, 
yaitu kategori  perasaan keadilan dalam masyarakat dan norma-norma sosial hanya 
dipakai sebagai alasan pembenar, bukan untuk memidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menganut 
ajaran sifat melawan hukum dalam konsepsi yang luas. Dalam konsep yang luas 
tersebut, maka penerapannya sangat bergantung pada cara pandang hakim.

412 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 
24 Juli 2006, maka secara konsepsional tentunya melawan hukum seperti diatur 
dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menganut 
ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil, yang bersifat negatif. Hal 
tersebut didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan bahwa 
frasa Penjelasan pasal 2 ayat 1, yaitu “dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ 
dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun 
arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena 

410 Ibid.
411 Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Meteriil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang 

penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 2002, halaman 127.
412 Ibid. 
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tidak sesuai dengan perasaan keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam 
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menyatakan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Berdasarkan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum 
pidana yang menunjukkan bahwa meskipun menganut atau menerima ajaran sifat 
melawan hukum dalam pengertian materiil, namun hendaknya diterapkan secara 
negatif, bukan positif. Sifat melawan hukum dalam pengertian materiil negatif 
juga sudah bertentangan dengan asas legalitas, khususnya aspek kepastian hukum, 
lebih-lebih dalam pengertian materiil yang positif. 

Secara historis, konsepsi melawan hukum terumus dalam Pasal 2 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebelum dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, bukan tidak 
mungkin muncul sebagai upaya yang “progresif ” dalam rangka pemberantasan 
tindak pidana korupsi yang telah menyebar pada berbagai lapisan sosial di 
Indonesia, sehingga pembentuk undang-undang memilih konsep melawan hukum 
dalam pengertian materiil yang positif meskipun tidak memperoleh dukungan 
secara teori atau doktrin hukum pidana. Lebih dari itu, penafsiran terhadap secara 
melawan hukum dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, masih sangat 
terbuka dengan dalil tidak diuji materi melalui Mahkamah Konstitusi.

 

Dengan demikian unsur melawan hukum dalam Undang-Undang Tindak 
Pidana Korupsi setelah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/
PUU-IV/2006 dapat diinterprestasikan dalam pengertian formil dan materiil 
dalam fungsi yang negatif. Apabila, Penjelasan bagian Umum Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai melawan hukum masih dianggap 
berlaku, sesungguhnya undang-undang itu masih mengikuti ajaran sifat melawan 
hukum materiil dalam fungsi positif, di samping sifat melawan hukum formil dan 
materiil dalam fungsi negatif. 

5.2.2 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana 
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, 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 keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
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pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 ini haruslah 
seorang Pejabat atau Pegawai Negeri. Adapun pengertian Pegawai Negeri disini 
adalah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 31 tahun 1999 meliputi:

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e. Orang yang merima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan 

modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Elemen-elemen dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini 
adalah sebagai berikut:

a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi.

 Tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan iri sendiri, 
orang lain, atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti menambah 
kekayaan atau harta benda.

b. Adapun perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi, 
yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada 
pelaku. Misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu atau 
kroni sendiri. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan 
waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu. Sementara 
menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukannya itu. 

c. Perbuatan itu sendiri dapat merugikan keuangan atau perekonomian 
negara. 

  Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau 
mengganggu keuangan negara atau perekonominan negara. Adapun 
keuangan negara itu adalah seluruh keuangan negara dalam bentuk 
apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk 
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di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan 
kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, 
dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat 
puat maupun daerah. Termasuk juga yang berada dalam penguasaan, 
pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN atau BUMD, Yayasan, 
Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, 
atau peruahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan 
perjanjian dengan negara.

  Merugikan perekonomian negara berarti mengurangi atau 
mengganggu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan kekeluargaan (koperasi) ataupun usaha masyarakat 
secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di 
tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturang 
perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan 
manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan 
rakyat.

RINGKASAN STUDI KASUS 2
JUDUL Penuntut Umum versus 

Termohon Kasasi I : Wahyono Herwanto, SH
Termohon Kasasi II : Yamiral Azis Santoso 

SEJARAH PROSEDURAL 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 900/Pid.B/2006/PN.Jkt.
Ut tanggal 10 Oktober 2006 memutuskan : 
a.  Terdakwa I dan II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

dalam Dakwaan Primair dan membebaskan kedua terdakwa dari 
Dakwaan Primair tersebut.

b.  Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

c.  Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I dan II dengan pidana 
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

d.  Menghukum Terdakwa I dan II membayar denda masing-masing 
sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 
kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 270/PID/2006/PT.DKI tanggal 04 
Januari 2007 memutuskan :
a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan 

permintaan banding dari para terdakwa;
b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 900/

Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 10 Oktober 2006 
c.  Menyatakan Terdakwa I dan II tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
baik dalam dakwaan primair maupun subsidair

d.  Membebaskan terdakwa I dan II dari segala dakwaan
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e.  Memerintahkan agar Terdakwa I dan II dibebaskan dari tahanan 
rumah maupun tahanan negara, kecuali jika ia ditahan untuk perkara 
lain;

f.  Memulihkan hak, kedudukan harkat dan martabatnya para terdakwa 
3.  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Pid/2007 tanggal 16 Mei 

2007 : 
-  Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Jaksa Penuntut 

Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. 
-  Terdakwa diputus bebas.

FAKTA-FAKTA - Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok Periode Oktober 2003 sampai dengan 
Juni 2004 dan Terdakwa II bertugas sebagai Kepala Seksi P2 (Pencegahan 
dan Penyidikan) Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung 
Priok Periode Desember 2003 sampai dengan Juni 2004.

- Bahwa apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa 
I dan II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan 
jabatan masing-masing telah :
a.  Tidak mengamankan hak-hak negara berupa Bea Masuk (BM) dan 

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap beras impor eks Vietnam
b.  Tidak melakukan pencegahan terhadap beras impor eks Vietnam 

yang bermasalah yang dikeluarkan dari tempat penimbunan
c.  Tidak segera melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap 

gudang-gudang tempat penimbunan beras (TPS) baik yang 
berstatus gudang berikat TPS maupun non TPS.

d. Tidak melakukan penguncian ganda terhadap gudang tempat 
penimbunan beras yang bermasalah

- Bahwa Terdakwa I dan II di dalam melakukan pengawasan terhadap 
impor beras eks Vietnam tidak memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sehingga importasi beras tersebut 
menjadi bermasalah antara lain sebagai berikut : 
a.  Beras keluar dari gudang tempat penimbunan tanpa prosedur.
b.  Tidak sebutir pun beras impor tersebut yang dibayar bea masuknya 

(BM).
c.  Mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan II telah memperkaya saksi Drs. HAM. 
Nurdin Halid dan atau saksi Y. Gordianus R Setyo Lelono atau setidak-
tidaknya INKUD dan atau  PT.Hexatama Finindo, yang mengakibatkan 
Negara dirugikan sebesar Rp25.413.000.000,- (dua puluh lima miliar 
empat ratus tiga belas juta rupiah) sesuai hasil audit BPKP.  

ISU Apakah Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana 
korupsi?

ATURAN Dakwaan Primair : 
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana
Dakwaan Subsidair : 
Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana
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ANALISIS - Bahwa in casu judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan 
hukum pembuktian oleh karena putusan bebas yang dijatuhkannya 
tersebut adalah didasarkan tidak terbuktinya salah satu unsur tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo 
UU   No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP  dalam dakwaan 
subsider, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan”, sehingga 
berdasarkan ilmu hukum pidana, terdakwa harus dinyatakan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan subsidair tersebut 
dan berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHAP terdakwa harus diputus 
bebas dan pembebasan tersebut adalah merupakan pembebasan yang 
sifatnya murni. 

 - Bahwa antara Terdakwa I dan II tidak dapat dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama (Mededaderschap).

- Bahwa untuk menentukan adanya kerjasama melakukan suatu 
perbuatan harus dapat dibuktikan secara fisik (psyieke samenwerking dan 
bewuste samenwerking) dan kerjasama secara fisik itu harus didasarkan 
pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama.

- Bahwa in casu, antara para terdakwa dengan penjaga pintu gudang 
berikat tidak terbukti adanya kerjasama secara fisik untuk mengeluarkan 
beras ex Vietnam dari gudang berikat yang belum dibayar Bea Masuknya, 
sehingga syarat adanya Mededaderschap sebagaimana diatur dalam 
Pasal 55     ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan subsidair tidak dipenuhi 
oleh perbuatan para terdakwa. 

- Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Kepabeanan 
tidak dianut ajaran pertanggungjawaban vikarius (vicarious liability) 
yaitu, pembebanan tanggung jawab pidana yang dilakukan, sehingga 
tanggung jawab perbuatan yang dilakukan oleh bawahan Terdakwa I 
dan Terdakwa II tidak dapat dialihkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.  

- Sehubungan dengan pengertian unsur Menyalahgunakan Kewenangan 
dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Mahkamah 
Agung berpedoman pada Putusan Nomor 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 
Februari 1992 yang telah mengambilalih pengertian “menyalahgunakan 
kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat 2 huruf b UU Nomor 5 Tahun 
1986, yaitu : telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari 
maksud diberikan wewenang tersebut (Detournement de pouvoir).

- Dengan tidak terbuktinya kerjasama antara para terdakwa  dengan 
Penjaga Gudang Berikat dalam pelaksanaan pengeluaran beras impor 
eks Vietnam yang belum dibayar bea masuknya, maka Mahkamah Agung 
berpendapat tidak terbukti bahwa para terdakwa telah menggunakan 
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang 
tersebut dan masing-masing terdakwa telah melaksanakan tugas 
wewenangnya sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatan dalam 
masing-masing jabatannya.
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KESIMPULAN - Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Pemohon Kasasi yaitu Jaksa 
Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan 
Tinggi DKI Nomor 270/PID/2006/PT.DKI tanggal 04 Januari 2007 yang 
telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 
900/Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 10 Oktober 2006 adalah putusan 
bebas yang tidak murni sifatnya oleh karena itu MA RI menyatakan 
tidak dapat menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa 
Penuntut Umum.

- Apabila suatu putusan bebas didasarkan pada tidak terbuktinya unsur 
perbuatan yang didakwakan maka putusan tersebut adalah putusan 
bebas murni dan terhadap putusan bebas murni tidak dapat dimintakan 
kasasi.

- Jaksa Penuntut Umum telah mendasarkan permohonannya pada 
alasan kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP, namun 
dalam uraian memori kasasinya hanya mengulang kembali isi 
requisitor tentang pembuktian dakwaan yang sebenarnya merupakan 
kewenangan judex facti, padahal yang seharusnya dibuktikan oleh 
Jaksa penuntut umum dalam Memori Kasasinya adalah bahwa putusan 
tersebut adalah putusan bebas tidak murni, sehingga Permohonan 
Kasasi dapat diterima.

RINGKASAN STUDI KASUS 3
JUDUL Terdakwa Lim Kian Yin alias Yin Yin versus Penuntut Umum

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Penjualan 
Tanah dan Bangunan Oleh Direksi PT INSAN (Persero) Unit Patal Cipadung 
Bandung

SEJARAH PROSEDURAL 1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt.Pst  tanggal 23 Mei 
2006, memutuskan : 
a.  Terdakwa Lim Kian Yin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan 
Primer dalam perkara ini.

b. Membebaskan Terdakwa Lim Kian Yin dari dakwaan primer tersebut. 
c.  Menyatakan Terdakwa Lim Kian Yin terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-
sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider.

d.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lim Kian Yin dengan 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar 
Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) 
bulan kurungan. 

e. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 
Rp72.019.315.000,- (tujuh puluh dua miliar sembilan belas juta tiga 
ratus lima belas ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 
setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dengan 
ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut terdakwa tidak 
membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya 
disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti 
tersebut.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta Nomor 08/PID/TPK/2006/PT.DKI tanggal 08 Agustus 
2006 memutuskan :
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SEJARAH PROSEDURAL a. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan 
Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt.
Pst  tanggal 23 Mei 2006 dengan perbaikan berkenaan dengan 
pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa baik pidana pokok 
maupun pidana tambahan serta redaksional amar putusan, yitu 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 
dakwaan primer.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam dakwaan subsider.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- 
(tiga ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka 
diganti dengan pidana kurungan selama 4 (bulan).

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2257 K/Pid/2006 tanggal 5 
Desember 2006: 

 Mengadili :  Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 
Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Terdakwa Lim Kian Yin alias Yin Yin.

 Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI tanggal 08 Agustus 2006 Nomor 
08/PID/TPK/2006/PT.DKI yang telah memperbaiki putusan Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 
Mei 2006 Nomor 01/Pid.B/TPK/2006/PN.Jkt.Pst.  

Mengadili sendiri : 
a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan 
primer.

b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut.
c. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara 
bersama-sama.

d.  Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 
dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan 
ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 
selama 10 (sepuluh) bulan.

e.  Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar 
Rp24.006.438.333,- (duapuluh empat miliar enam juta empat ratus tiga 
puluh delapan tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Primair :
- Bahwa ia Terdakwa LIM KIAN YIN alias YIN YIN baik secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama dengan saksi Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, 
MBA., (Terdakwa yang perkaranya diajukan dalam berkas tersendiri) 
secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara.
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FAKTA-FAKTA - Bahwa Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan/atau saksi 
Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA., dan/atau saksi SURYADI atau 
setidak-tidaknya orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan 
kerugian keuangan Negara sejumlah Rp70.687.012.006,-(tujuh puluh 
miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua belas ribu enam 
rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat 
dan ditandatangani oleh Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan 
Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam 
Penyimpangan Penjualan Tanah dan Bangunan oleh Direksi PT INSAN 
(Persero) Unit Patal Cipadung Bandung dalam Surat Nomor : S-432/
D6.02/ 2005 tanggal 12 Agustus 2005, dengan perhitungan sebagai 
berikut :
a.  Selisih akibat penetapan harga tanah dan bangunan yang tidak 

sesuai peraturan Rp. 67.532.864.506,- (enam puluh tujuh milyar lima 
ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima 
ratus enam rupiah). 

b.  Kurang diterimanya Biaya Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan 
(BPHTB) Rp3.154.147.500,- (tiga miliar seratus lima puluh empat juta 
seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dihitung dari 
BPHTB yang seharusnya dibayar oleh pembeli.

Subsidair :
- Bahwa ia Terdakwa LIM KIAN YIN alias YIN YIN baik secara sendirisendiri 

atau bersama-sama dengan saksi Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, 
MBA, selaku Direktur Keuangan PT. Industri Sandang Nusantara (PT. 
INSAN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik 
Negara Nomor : KEP-156/MBU/2002 tanggal 4 Nopember 2002 yang 
kemudian diangkat menjadi Direktur Utama PT. INSAN berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-77/MBU/2004 tanggal 6 
Agustus 2004 dan selaku salah satu Pengarah Panitia Penaksir Harga 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 157/SK-A/2004 tanggal 
6 September 2004 (Terdakwa yang perkaranya diajukan dalam berkas 
tersendiri) dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah 
Rp70.687.012.006,- (tujuh puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh 
juta dua belas ribu enam rupiah), dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 
dalam Penyimpangan Penjualan Tanah dan Bangunan Oleh Direksi PT 
INSAN (Persero) Unit Patal Cipadung Bandung, yang dilakukan dengan 
cara sebagai berikut :
1.  Selisih akibat penetapan harga tanah dan bangunan yang tidak 

sesuai peraturan Rp67.532.864.506,- (enam puluh tujuh miliar lima 
ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima 
ratus enam rupiah).

2.  Kurang diterimanya Biaya Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan 
(BPHTB) Rp3.154.147.500,- (tiga miliar seratus lima puluh empat juta 
seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dihitung dari 
BPHTB yang seharusnya dibayar oleh pembeli Rp. 5.492.647.500,- 
(lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat 
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi BPHTB yang telah 
dibayar sebesar Rp2.338.500.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh 
delapan juta lima ratus ribu rupiah).
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ISU Apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam 
Penyimpangan Penjualan Tanah dan Bangunan?

ATURAN Dakwaan Primer : 
Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana
Dakwaan Subsider : 
Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana

ANALISIS Tentang pengertian penyertaan, yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah 
berpendapat sebagaimana dituangkan di dalam putusan Mahkamah 
Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No.1/155/M.Pid yang pada pokoknya 
berbunyi sebagai berikut :
-  Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang 

didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan 
bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan 
erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

-  Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada 
Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak 
pidana

-  Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak 
usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan 
untuk tindak pidana itu

Dengan demikian, tidaklah menjadi soal apakah peranan Terdakwa 
signifikan atau tidak dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya secara bersama-sama, tetapi yang terpenting adalah dapat 
dibuktian adanya rencana bersama (gemenenschapplelijk  plan) dan adanya 
pelaksanaan bersama (gemenenschapplelijk uitvoring)
- Dalam perkara ini kedudukan terdakwa adalah sebagai pelaku peserta, 

dimana ”pelaku” (dader)-nya adalah mempunyai status sebagai Pegawai 
Negeri yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2c, 2d, 2e Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

- Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1919 jo Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak diterangkan apa yang dimaksud 
dengan jabatan atau kedudukan yang, oleh karena itu harus diartikan 
termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum 
privat, misalnya seorang Direktur Perseroan Terbatas.

- Bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, in casu dengan 
Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan adanya kerugian Negara 
sebesar Rp.70.687.012.006 (tujuh puluh milyar enam ratus delapan 
puluh tujuh juta dua belas ribu enam rupiah), maka walaupun Terdakwa 
tidak terbukti diuntungkan, tetapi secara hukum dapat disimpulkan 
bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai “tujuan menguntungkan oran 
lain atau korporasi” yang merupakan unsur tindak pidana dalam Pasal 
3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 30 tahun 
2001 sebagaimana terdapat dalam dakwaan Subsidair.

KESIMPULAN 1.  Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

2.  Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarta tanggal 8 Agustus 2006 Nomor : 08/PID/TPK/ 2006/PT.DKI yang 
telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Mei 2006 Nomor : 01/PID.B/
TPK/2006/PN.JKT.PSTdinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah 
Agung.
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KESIMPULAN 3.  Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan memperhatikan 
keadaan yang memberatkan dan meringankan yang telah dikemukakan 
oleh judex factie dalam putusannya a quo dan keadaan-keadaan yang 
memberatkan pemidanan sebagaimana telah dikemukakan diatas, 
Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, 
yang memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korrektif, preventif 
dan edukatif.

4.  Lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang telah 
memperbaiki putusan majelis hakim pengadilan negeri (pidana penjara 
yang diputuskan pengadilan tinggi menjadi lebih ringan dari putusan 
pengadilan negeri) tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang 
memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, padahal peranan 
terdakwa cukup besar untuk terlaksananya tindak pidana korupsi dan 
akibat perbuatan terdakwa keuangan negara telah dirugikan sangat 
besar.

5. Mengenai besarnya hukuman tambahan untuk membayar uang 
pengganti, Mahkamah Agung berpedoman pada fakta hukum yang 
terbukti di persidangan yaitu timbulnya kerugian keuangan Negara, 
lebih disebabkan dominannya perbuatan  dengan rasa keadilan dan 
kepatutan, dan oleh karena itu ganti rugi tersebut dibebankan kepada 
mereka dengan jumlah yang sama (yaitu Kuntjoro Hendrartono, saksi 
Suryadi dan terdakwa). Sedangkan pada putusan pengadilan tinggi, 
terdakwa tidak dihukum untuk membayar uang pengganti, padahal 
menurut Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 
No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 
Tahun 1999, diatur tentang  “pembayaran uang pengganti oleh 
Terdakwa yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta 
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” tersebut.

5.2.3 Menyuap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 
Penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara diatur dalam 

Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi:
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua 
ratus lima puuh juta rupiah) setia orang yang :
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri dan 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara 
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya;
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(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian 
atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf 
b, dipidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (1) pasal ini adalah menyangkut suap aktif, yang menghukum setiap 
orang (perseorangan atau korporasi) yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Jadi, pelaku tindak pidana korupsi 
menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah setiap 
orang, yakni orang perseorangan dan korporasi. Korporasi itu dapat terdiri dari 
Badan Hukum atau Perkumpulan. Badan Hukum itu, seperti Perseroan Terbatas, 
Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. 
Perkumpulan itu dapat berupa Firma, CV, atau organisasi massa, Partai Politik, 
Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya.

Adapun yang dilarang oleh Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara. Memberi berarti 
menyerahkan sesuatu, sedangkan menjanjikan berarti akan memberikan atau 
menyerahkan, akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sesuatu itu dapat 
berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, 
kenikmatan, dan sebagainya.

Menurut Pasal 2 Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 
Pegawai Negeri terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia 
dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara pegawai negeri 
sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. 

Kemudian, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan 
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara itu meliputi 
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga 
Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atau pejabat lain 
yang memilik fungsi strategi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuan.

Tujuan dari pemberian atau janji itu diberikan kepada Pegawai Negeri 
atau Penyelenggara Negara adalah agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 
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jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban; atau karena berhubungan dengan 
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 
dalam jabatannya. Ukuran dari perbuatan yang dilarang di dalam ayat (1) ini 
adalah harus bertentangan dengan kewajiban. Artinya, perbuatan yang dilakukan 
atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan dengan kewajiban. 
Misalnya, seharusnya tidak mengeluarkan izin, tetapi dikeluarkan. Atau sebaliknya 
seharusnya izin dikeluarkan, tetapi tidak dikeluarkan. Perbuatan itu dilakukan atau 
dialpakan berkaitan dengan adanya pemberian atau janji yang sudah diterima.

Sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf  b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001, maksud dari pemberian itu adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan 
Negara tersebut telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam 
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Tentang kewajiban ini 
harus dilihat pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan 
Negara atau pada job description dari jabatan atau penyelenggaraan negara tersebut.

Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang suap pasif, yakni Pegawai Negeri atau 
Penyelenggaraan Negara yang menerima pemberian atau janji. Jadi menurut Pasal 
5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu bukan hanya orang yang menyuap 
yang dihukum, melainkan juga orang yang menerima suap tersebut. 

5.3  Unsur-unsur Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Tindak Pidana 
Korupsi 

5.3.1 Pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999  
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengkualifikasi sebagai 

tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah perbuaatan-
perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara 
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang 
pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara 
tindak pidana korupsi. Perbuatan itu sendiri harus dilakukan dengan sengaja. 
Maksudnya bahwa niat atau kehendak dari pelaku adalah untuk mencegah, 
merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau 
terdakwa ataupun para saksi.413 

413  Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 75.
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Unsur kesengajaan itu selain diketahui dari niat atau kehendak pelaku 
juga dapat diketahui dari alat yang dipergunakan pelaku, sasaran perbuatan 
pelaku atau cara-cara pelaku melakukan perbuatan itu yang dapat mencegah, 
merintangi, ataupun menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan 
atau pemeriksaan sidang pengadilan. 

Perbuatan itu sendiri dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 
Secara langsung berarti si pelaku melakukan sendiri perbuatan itu. Secara tidak 
langsung berarti, bahwa perbuatan itu secara tidak langsung dilakukan oleh pelaku, 
misalnya dengan menyuruh atau memerintahkan orang lain. 

Adapun perbuatan-perbuatan yang dikualifikasi sebagai berkaitan dengan 
tindak pidana korupsi adalah414 :

1. Mencegah-merintangi-menggagalkan penyidikan
 Yang dimaksud dengan penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik 

dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi (dalam hal ini tindak pidana korupsi) dan 
guna menemukan tersangka (pasal 1 angka 2 KUHAP).

 Adapun rangkaian kegiatan dalam penyidikan itu meliputi :
a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana korupsi
b. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal tersangka
c. Mengambil sidik jari dan identitas seorang
d. Menangkap orang (tersangka)
e. Menggeledah badan
f. Menahan tersangka untuk sementara
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
h. Mendatangkan ahli
i. Menggeledah halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan darat, 

laut, dan udara
j. Melakukan penyitaan barang untuk dijadikan barang bukti dan
k. Mengambil tindakan-tindakan lain yang perlu dalam hubungan 

dengan pemeriksaan (Pasal 3 PPRI No. 27 Tahun 1983)

414  Ibid., hal. 76.
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 Menurut Pasal 7 KUHAP, wewenang penyidik adalah : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana (korupsi)
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam 

hubungan dengan pemeriksaan perkara
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang 

bertangungjawab.

2.  Mencegah, Merintangi, Menggagalkan Penuntutan
 Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 

perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya 
diperiksa dan diputuskan oleh Hakim sidang pengadilan (Pasal 1 angka 
7 KUHAP). Proses penuntutan itu dilakukan dengan Surat Dakwaan, 
yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun kegiatan-kegiatan 
selama penuntutan adalah sebagai berikut:
a. Menahan seorang Tersangka;
b. Membuat Surat Dakwaan;
c. Membawa/menghadirkan Terdakwa di sidang pengadilan;
d. Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa;
e. Melakukan tuntutan atas diri Terdakwa.

 Apabila kegiatan-kegiatan tersebut dicegah, dirintangi atau digagalkan, 
maka perbuatan ini akan dikenakan hukuman sebagaimana diatur 
dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999.

3.  Mencegah-Merintangi-Menggagalkan Pemeriksaan di Sidang 
Pengadilan

 Hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, 
atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 
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penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap tersangka 
atau terdakwa pelaku tindak pidana korupsi ataupun  para saksi dalam 
perkara korupsi tersebut, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999, adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama  12 (dua belas) tahun dan atau denda 
paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5.3.2  Pasal 22 UU Nomor 31 tahun 1999  
Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi 

adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 yang harus dikaitkan dengan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 22 memberikan kualifikasi perbuatan tindak pidana yang berkaitan 
dengan tindak pidana korupsi yaitu perbuatan tersangka yang tidak memberikan 
keterangan mengenai kekayaannya. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999, untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan 
keterangan tentang seluruh:

1. Harta bendanya;
2. Harta benda istri/suaminya;
3. Harta benda anak; dan
4. Harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga 

mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang diduga 
dilakukan oleh tersangka.

Delik pidananya adalah ketika tersangka dengan sengaja tidak memberi 
keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Dengan sengaja berarti 
bahwa perbuatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak 
benar itu menjadi tujuan atau niat tersangka. Adanya unsur sengaja itu dapat 
diketahui dari niat, tujuan dan kehendak dari pelaku, sasaran dari perbuatan, cara-
cara perbuatan itu dilakukan, dan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan 
perbuatan itu.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, untuk 
kepentingan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, 
Penunut Umum, atau Hakim berwenang untuk meminta keterangan kepada 
bank tentang keuangan terdakwa. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan 
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efektivitas penyidikan, penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi 
dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. 
Permintaan itu ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi permintaan, 
dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen 
permintaan diterima secara lengkap.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim juga dapat meminta kepada bank 
untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga 
hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak 
diperoleh bukti yang cukup, maka atas permintaan penyidik, penuntut umum 
atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran rekening tersebut.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap 
orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, 
nenek, saudara kandung, istri, atau suami, anak, dan cucu-cucu dari terdakwa. 
Orang yang dibebaskan sebagai saksi tersebut dapat diperiksa sebagai saksi apabila 
mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Tanpa persetujuan 
terdakwa, mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah. 

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana, 
berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, harus memenuhi 
unsur saksi atau ahli, unsur dengan sengaja dan unsur tidak memberikan keterangan 
atau memberikan keterangan yang isinya palsu.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa 
kewajiban memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 
35 tersebut, berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaannya, harkat, 
martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia kecuali petugas agama 
yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

5.3.3 Pasal 24 UU Nomor 31 tahun 1999
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang saksi 

yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta 
Rupiah).

Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 yaitu melarang saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan 
pidana korupsi menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang 
memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Larangan ini 
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berlaku, baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di depan 
pengadilan. Oleh karena itu, sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan-larangan 
itu diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pelapor adalah orang yang memberi informasi kepada aparat penegak 
hukum mengenai terjadinya suatu tindakan pidana korupsi dan pelapor harus 
dilindungi. Oleh karena itu, maka ada larangan memberitahukan identitas pelapor.

5.4  Tindak Pidana Pencucian Uang 

5.4.1 Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang415

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun 
oleh korporasi, baik dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan 
melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut, 
antara lain, berupa tindak pidana korupsi; penyuapan (bribery); penyelundupan 
barang, tenaga kerja, dan imigran; perbankan; perdagangan gelap narkotika dan 
psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; 
penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; dan berbagai kejahatan 
kerah putih.

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta 
kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai 
kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan 
atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Karena apabila langsung digunakan, 
akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta 
kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan 
agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam 
sistem keuangan (financial system), terutama ke dalam sistem perbankan (banking 
system). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan 
tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dikenal sebagai pencucian uang (money laundering).

Langkah untuk menanggulangi pencucian uang dari hasil tindak pidana asal 
pada dasarnya dapat dilakukan dengan sistem dua jalur (twinstrack against money 
laundering) yakni : pertama, langkah–langkah represif melalui sistem peradilan 

415  Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
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pidana yang dimulai dengan langkah kriminalisasi dan peningkatan acara pidana 
sampai dengan perluasan yurisdiksi (extra territorial jurisdication) dan bersentuhan 
langsung dengan sistem peradilan pidana. Kedua, menggunakan langkah preventif 
melalui peningkatan kewaspadaan lembaga keuangan, peningkatan peranan 
financial intelegence dan supervisory authority dan termasuk di dalam langkah ini 
melakukan bentuk kerjasama internasional, sehingga langkah – langkah ini di 
bawah criminal policy is a rational total of the responses to crime.416

Di Indonesia, pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada 
awalnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), namun Undang–Undang pertama yang 
secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak 
mampu memberantas kejahatan ini. Kemudian Undang–Undang ini diubah 1 
tahun kemudian dengan dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 25 tahun 2003 
tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak 
pidana Pencucian Uang.

Pemerintah Indonesia bersama badan legislatif mulai memikirkan bahwa 
upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan 
ini. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan (preventif) yang berguna 
untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai  terjadi terus menerus. 
Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang–
Undang ini secara otomatis mencabut Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang–Undang Nomor 25 tahun 
2003 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang.417

5.4.2 Pengertian Pencucian Uang
Pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan 

atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil 
tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah 
berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang 
meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/ imigran, 

416 Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundring), Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 
2003, hal.35

417 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang.
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perbankan, narkotik, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, 
penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Definisi tersebut perlu diberikan penjelasan bahwa dalam defenisi tersebut 
terdapat kata “seolah–olah”. Sehingga walaupun proses pencucian uang berhasil 
dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak 
pernah menjadi sah atau di putihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai 
adalah “Pencucian Uang” bukan “Pemutihan Uang”.  Money laundering selalu 
berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak 
ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (no crime no 
money laundering).418

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap 
stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak 
pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat 
transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money launde-
ring”. Apa yang dimaksud dengan “money laundering”, memang tidak ada definisi 
yang universal. Karena, baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia 
ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas 
dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia telah sepakat 
mengartikan money laundering dengan pencucian uang.

Pengertian money laundring dapat diartikan secara terpisah yang terdiri dari 
kata money dan loundering. Kata money (noun) dalam kamus lengkap Inggris–
Indonesia adalah “uang” dan kata laundering berasal dari kata laundry (verb) 
dalam kamus lengkap Inggris–Indonesia: “laundry adalah pencucian; cucian“.419 
Sehingga jika digabungkan kata money laundering akan menjadi suatu istilah dan 
akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (verb) yaitu “pencucian uang” yang 
diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan atau diputihkan.

Money laundering secara umum dapat dirumuskan suatu proses di mana 
seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber illegal 
dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal. Dengan 
perkataan lain, perumusan tersebut berarti suatu proses yang mengubah uang 
haram atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang halal.

418 Yunus Husein, Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money laundering ) dalam Perspektif Hukum Internasional dapat dilihat 
dalam: http://www.docstoc.com/docs/20860753/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang-Money-Laundring-Dalam-Perspektif, akses 
tanggal 10 september 2012

419 S. Wijowasito, Kamus Lengkap Inggris – Indonesia & Indonesia - Inggris Dengan Ejaan yang Disempurnakan, C.V Hasta, Malang, 
1980, hal. 17 



238

BAB 5  ERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

Sedangkan pengertian money laundering sesuai pasal 1 angka 1 Undang–
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: 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 menyembunyikan, atau 
menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta 
kekayaan yang sah. Sementara Undang–Undang Nomor 8 tahun 2010, dalam 
Pasal 1 angka (1) mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala 
perbuatan yang memenuhi unsur–unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan 
dalam undang–undang ini.

Berdasarkan uraian–uraian pengertian pencucian uang tersebut diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang (money laundering) 
adalah suatu rangkaian kegiatan memproses harta kekayaan yang berasal dari 
suatu kejahatan dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan atau 
menghilangkan jejak sumber harta kekayaan ke dalam sistem keuangan. Sehingga 
setelah keluar dari sistem keuangan menjadi harta kekayaan yang sah, merupakan 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (kejahatan), larangan mana 
disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang 
melakukan.

Pengertian pencucian uang yang termuat dalam The United Nation 
Convention Against Illicit Trafic in Narcotics, Drugs, and Psycotropic Substan ces of 
1988 (Konvensi PBB) disahkan pada tanggal 19 Desember 1988 di Vienna, yang 
kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 
pada tanggal 31 Desember 1997. Secara lengkap pengertian money laundering 
tersebut adalah:

“The convertion of transfer of property, knowing that such 
property is derived from any serious (indictable) offence 
of offences, ok from act of participation in such offence of 
offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit 
of the property or of assisting any person who is involved in 
the commission of such an offence of offences to evade the legal 
consequences of his action; or the concealment or disguise of 
the true nature, source, location, dis position, movement, rights 



239

BAB 5  ERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

with respect to or ownership of property, knowing that such 
property is derived from a serious (indictable) offence of offences 
of from an act participation in such an offence or offences.”

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyi-
kan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan 
organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotik, dan 
kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Money laundering 
atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang 
disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut 
berasal dari kegiatan yang legal. Melalui money laundering, pendapatan atau 
kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset 
keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

5.4.3 Tahap–Tahap dalam Pencucian Uang
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan seseorang 

atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang adalah agar asal–usul uang 
tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. 

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, ada 4 (empat) faktor yang harus 
diperhatikan oleh para pencucinya, antara lain, sebagai berikut420: 

1.  Faktor kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya 
dari uang yang dicuci itu harus disembunyikan. Tidak ada gunanya 
untuk melakukan pencucian uang apabila setiap orang mengetahui 
siapa yang memiliki uang tersebut apabila uang itu nantinya muncul di 
akhir dari proses pencucian uang itu.

2. Faktor bentuk uang itu harus berubah. Dana yang berasal dari 
perdagangan narkoba hampir dipastikan berupa uang tunai. Uang tunai 
ini harus diubah bentuknya menjadi alat pembayaran lain, misalnya 
berbentuk cek.

3.  Faktor jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus 
tersamar atau tidak dapat diketahui (obscured). Tujuan dari pencucian 
uang akan sia-sia apabila orang lain dapat mengikuti jalannya proses 
pencucian uang dari permulaan sampai akhir proses tersebut.

420  Sutan Remy Sjahdeni, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 
2004, hal 32.
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4.  Faktor pengawasan terus menerus yang harus dilakukan terhadap uang 
tersebut. Pada akhirnya, banyak orang yang muncul ketika uang itu 
sedang dicuci mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang haram 
(dirty money) dan apabila mereka dapat mengambil atau mencurinya, 
maka kecil sekali kemungkinannya bagi pemilik uang itu untuk dapat 
mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan tersebut.

Agar keempat faktor tersebut dapat tercapai, maka proses pencucian uang 
harus dilakukan dengan menempuh beberapa tahap. Para pakar telah membagi proses 
money laundering ke dalam tiga tahap, yaitu: placement, layering, dan, integration. 

Masing-masing tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Tahap pertama dari pencucian uang adalah penempatan (placement) 

merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak 
pidana ke dalam sistem keuangan (financial sistem) atau upaya 
menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan 
lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. 
Dalam proses penempatan uang tunai ke dalam sistem keuangan ini, 
terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyeludupan uang 
tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai 
yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil 
kegiatan yang sah, atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, 
pembelian saham-saham atau juga mengkonversikannya ke dalam mata 
uang negara lain.421

2.  Tahap kedua dari pencucian uang adalah transfer (layering) merupakan 
upaya untuk menstransfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau 
tidak bergerak berwujud maupun tidak berwujud, yang berasal dari 
tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan 
melalui penepatan (placement). Dalam proses ini terdapat rekayasa 
untuk memisahkan uang hasil Placement ke beberapa rekening atau 
lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks 
yang didisain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana 
“haram“ tersebut. Layering dapat pula dilakukan dengan transaksi 
jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan 
-perusahaan “shell”(perusahaan mempunyai nama dan badan hukum 
namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun).422

421  Bismar Nasution, Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hal 19.
422  Bismar Nasution, ibid, hal 19
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 Teknik lain dari layering ialah membeli efek (saham dan obligasi), 
kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga 
digunakan, karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut 
dikonversikan ke dalam chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah 
dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan chips 
tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.423

3. Tahap ketiga dari pencucian uang adalah menggunakan harta 
kekayaan (integration), suatu upaya menggunakan harta kekayaan 
yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam 
sistem keuangan melalui placement atau layering sehingga seolah-olah 
menjadi harta kekayaan yang “halal”. Proses ini merupakan upaya 
untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga 
pemilik semula dapat menggunakan dengan aman. Disini uang yang di 
“cuci” melalui placement maupun layering dialihkan kedalam kegiatan-
kegiatan resmi sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali 
dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut.424

Sebagaimana dikemukakan oleh Jeffrey Robinson, tahap placement adalah 
tahap yang paling rentan (vulnerable) bagi pencuci uang karena apabila pencuci 
uang tidak dapat memasukkan uang haram tersebut ke dalam proses pencucian, 
maka ia tidak akan dapat mencuci uang haram tersebut. Namun, sekali uang haram 
itu berhasil dikonversikan ke dalam nomor-nomor (rekening bank) yang muncul 
di suatu layar komputer dan nomor-nomor tersebut berhasil dipindahkan mondar-
mandir melintasi dunia, maka hal itu seperti riak air sebagaimana digambarkan di 
atas lenyap dan batu tersebut terkubur di dalam lumpur di dasar kolam itu.425

5.4.4 Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana 
Korupsi 
Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki 

hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 
1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil tindak pidana itu menurut Pasal 2 ayat (1) 
tersebut, diklasifikasikan dalam 25 (dua puluh lima) kelompok kejahatan (predicate 
crime) sebagaimana diuraikan di bawah ini:

423  Sutan Remy Sjahdeni, op. cit. , hal 36
424  Bismar Nasution, op. cit, hal 20
425  Sutan Remy Sjahdeni, op. cit, hal 63
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a.  korupsi;
b.  penyuapan;
c.  narkotika;
d.  psikotropika;
e.  penyelundupan tenaga kerja;
f.  penyelundupan migran;
g.  di bidang perbankan;
h.  di bidang pasar modal;
i.  di bidang perasuransian;
j.  kepabeanan;
k.  cukai;
I.  perdagangan orang;
m.  perdagangan senjata gelap;
n.  terorisme;
o.  penculikan; 
p.  pencurian; 
q.  penggelapan;
r.   penipuan; 
s.   pemalsuan uang;
t.   perjudian; 
u.  prostitusi; 
v.  di bidang perpajakan; 
w.  di bidang kehutanan; 
x.  di bidang lingkungan hidup; 
y.  di bidang kelautan dan perikanan; atau
z.  tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) 

tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana 
menurut hukum Indonesia.

 
Dari ketentuan pasal tersebut di atas, tindak pidana korupsi merupakan salah 

satu dari jenis tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian 
uang. Tindak pidana asal (predicate crime) adalah tindak pidana yang memicu dan 
menjadi sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak 
pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime), merupakan pendapat 



243

BAB 5  ERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan 
persoalan bangsa yang paling mendesak dalam penanganannya.

Sekarang ini praktik-praktik pencucian uang (money laundering) sangat 
sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Di 
Indonesia, praktik pencucian uang ini dengan hasil dari tindak pidana korupsi 
yang dilakukan oleh pejabat negara sangat memberikan dampak yang signifikan 
terhadap meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya yang 
dilakukan pelaku tindak pidana korupsi menghindari dirinya dari jeratan hukum 
atau pembayaran uang pengganti dengan cara menyembunyikan atau mengaburkan 
hasil kejahatannya melalui pencucian uang (money laundering).

Penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting 
bagi pengembalian asset negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana 
korupsi. Para pelaku korupsi apabila berhasil melakukan pencucian uang, maka 
hal itu memungkinkan para pelaku korupsi untuk426 :

a.  Menjauh dari tuduhan melakukan kegiatan kriminal yang menghasilkan 
uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan 
bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.

b.  Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas criminal yang menghasilkan 
uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya 
dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila criminal yang bersangkutan 
ditangkap.

c.  Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan 
kriminal di masa yang akan datang atau kegiatan-kegiatan usaha yang 
sah.

Korupsi tentu terkait dengan aset atau harta kekayaan yang diperoleh 
dengan cara yang tidak sah dan kotor (dirty money). Harta kekayaan menjadi obyek 
yang sangat erat dalam kaitannya terhadap tindak pidana  korupsi maupun tindak 
pidana pencucian uang. Harta kekayaan tersebut adalah semua benda bergerak 
atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, 
yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.427 

426  APG, History and Background http://www.apgml.org/content/historyandbackground.jsp. 
427  Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang.
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5.5.5 Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
Korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan maupun 

suatu kelompok dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan 
dengan cara melawan hukum. Keuntungan yang diperoleh secara tidak halal itu 
ditanamkan ke dalam kegiatan perekonomian yang sah, yang tujuannya adalah 
untuk menghasilkan keuntungan kembali. 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2001, korupsi sebagai predicate crime atau tidak tindak pidana asal pada 
kejahatan pencucian uang (money laundering) diklasifikasikan ke dalam beberapa 
jenis kejahatan, yaitu:

a.  Penyuapan 
 Penyuapan meliputi janji, penawaran atau pemberian sesuatu 

keuntungan yang seharusnya tidak pantas untuk mempengaruhi 
tindakan atau keputusan seorang pejabat publik.428

 Penyuapan dapat terdiri atas uang, saham, layanan seksual atau 
pemberian-pemberian lainnya, hadiah, hiburan, pekerjaan, janji, dan 
lain-lain. Penyuapan atau bribery diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001.

 Penyuapan ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu429:
1.  Suap aktif (yang menyuap) berarti setiap orang yaitu perseorangan 

dan korporasi yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pelaku dari tindak pidana 
korupsi menurut Pasal 5 UU Nomor 20 tahun 2001 ini adalah setiap 
orang, yakni orang perseorangan dan korporasi. Tujuan dari janji 
yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
adalah agar berbuat dan tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya 
yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak 
dilakukan dalam jabatannya. Artinya, perbuatan yang dilakukan 
atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan 
dengan kewajiban.

428  M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Bayumedia, Malang, 2004, hal. 71
429  Darwan Prints, Op.Cit, hal. 35
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2. Suap pasif (yang menerima suap), berarti pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji. Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa tidak 
hanya orang yang menyuap saja yang dapat dihukum, melainkan 
juga orang yang menerima suap. Ketentuan demikian dapat 
menyebabkan orang tetap merahasiakan telah terjadinya tindak 
pidana korupsi. 

 Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau 
pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah).430

b.  Perbuatan Curang
 Perbuatan curang adalah tipu daya, memakai nama palsu, atau keadaan 

tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Perbuatan-
perbuatan tersebut dapat berupa distorasi publik, harga atau jumlah 
yang ditinggikan dan diturunkan sehingga terjadi data yang tidak sesuai 
dengan kondisi sebenarnya.431

 Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada Pasal 7 ayat (1) huruf 
a sampai dengan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU Nomor 
20 Tahun 2001, tentang Revisi Atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 Ada sekitar 6 (enam) rumusan dalam kelompok perbuatan curang, 
yaitu : 

 Pertama, pemborong berbuat curang adalah korupsi. Definisinya adalah 
pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, 
atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 
bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan 
perang. 

430  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

431  Darwin Prinst, op. cit, hal 42



246

BAB 5  ERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

 Kedua, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah 
korupsi. Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi 
pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan 
perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau 
barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. 

 Ketiga, rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi. Definisinya 
adalah setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan 
TNI/Polri melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keselamatan negara dalam keadaan perang. 

 Keempat, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang 
adalah korupsi. 

 Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan 
barang keperluan TNI/Polri dengan sengaja membiarkan perbuatan 
curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan 
perang. 

 Kelima, penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang 
adalah korupsi. 

 Definisinya adalah orang yang menerima penyerahan bahan bangunan 
atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI/Polri 
yang membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keselamatan negara dalam keadaan perang. 

 Keenam, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan 
orang lain adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah 
menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-
olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan 
orang yang berhak. Padahal diketahuinya perbuatan tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau 
pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
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RINGKASAN STUDI KASUS 4
JUDUL Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan 

Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo
SEJARAH PROSEDURAL a. Kasus simulator SIM berawal dari pemberitaan di Majalah Tempo 

tanggal 29 April 2012 yang berjudul “SIMSALABIM SIMULATOR SIM”.
b. Kabareskrim kemudian memerintahkan penyelidikan terhadap informasi 

yang dimuat dalam berita Majalah Tempo tanggal 29 April 2012 hal 35 
sampai dengan hal 38 tentang “SIMSALABIM SIMULATOR SIM”.

c. Dalam penyelidikan Polri sesuai Sprindik/55/V/2012/Tipikor tanggal 
21 Mei 2012 telah melakukan interogasi dan pengambilan keterangan 
terhadap 33 orang yang dinilai mengetahui tentang pengadaan 
simulator peraga SIM kendaraan roda 2 maupun roda 4 tersebut.

FAKTA-FAKTA a. Menindaklanjuti hasil pertemuan Ketua KPK dan Kapolri, Bareskrim 
menghubungi dan meminta waktu menghadap Ketua KPK tanggal 
31 Juli 2012, dan mendapat jawaban bahwa akan diterima pada pukul 
10.00 WIB terkait perkembangan penyelidikan Bareskrim.

b. Selasa (31/7/2012), Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto 
didampingi Deputi PIPM menghadap Kapolri membicarakan tindak 
lanjut penggeledahan dan penyidikan. 

c. KPK menyatakan telah menetapkan Irjen. DJOKO SUSILO sebagai 
tersangka. Pertemuan saat itu disepakati KPK akan menyidik DJOKO 
SUSILO sebagai penyelenggara negara, sedangkan Bareskrim akan 
menyidik penyelenggara negara lainnya dan pihak lainnya yang terlibat.

d. Bareskrim Polri meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dan 
menetapkan Budi Santoso selaku penyedia barang sebagai tersangka 
dalam perkara Simulator SIM dengan Sprindik/184a/VII/2012/Tipid.

e. Bareskrim Polri juga menetapkan Wakakorlantas Brigjen Pol Didik 
Purnomo, Kompol Legimo, Bendahara Korlantas Teddy Rusmawan, 
dan Sukoco S Bambang sebagai tersangka. Bareskrim mengeluarkan 
Sprindik serta mengirimnya ke KPK dan Kejagung.

ISU Djoko Susilo sebagai Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan 
Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

ATURAN a. Terdakwa Djoko Susilo terbukti melanggar dakwaan ke satu primer 
dalam tindak pidana korupsi pengadaan simulator. Yaitu Pasal 2 Ayat 
1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 
juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. 

b. Dalam perkara pencucian uang dilakukan pada 2011, Terdakwa 
didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. 

c. Dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan sejak 2003 sampai 
2010, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

d. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan 
tuntutan penjara yaitu pidana penjara selama 18 tahun dan denda 
Rp1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsider 1 tahun kurungan, 
ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- (Tiga 
puluh Dua miliar Rupiah) dengan subsider 5 tahun kurungan serta 
tuntutan supaya Djoko tidak lagi memiliki hak politik untuk memilih 
dan dipilih dalam jabatan publik.
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ANALISIS a. Majelis Hakim Tipikor Jakarta memvonis hukuman 10 tahun penjara 
dan denda Rp500.000.000,-  (Limaratus juta rupiah) subsider enam 
bulan kurungan karena Djoko Susilo telah terbukti sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana korupsi. 

b. Penyitaan seluruh aset kekayaan Djoko Susilo kecuali tiga harta yaitu 
rumah yang didapatkan Djoko sebelum berlakunya UU Nomor 15 tahun 
2002 dan dua mobil Toyota Avanza yang kepemilikannya jelas.

c. Majelis hakim Tipikor memerintahkan aset-aset Djoko Susilo senilai 
Rp200.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang berasal dari tindak 
pidana korupsi disita negara.

KESIMPULAN a. KPK menyatakan banding terhadap vonis Djoko Susilo karena 
KPK menemukan beberapa hal yang dinilai tidak sesuai dengan 
tuntutan. Salah satu soal hukuman yang kurang dari 2/3 tuntutan 
jaksa penuntut, hilangnya pidana tambahan berupa uang pengganti 
sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) dan tentang 
pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

b. Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, karena vonis 
hukuman penjara hanya 10 tahun dibandingkan dengan tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum KPK seberat 18 tahun, dan tuntutan uang pengganti 
serta pencabutan hak-hak politik untuk memilih maupun hak dipilih 
tidak dikabulkan oleh Hakim.

c.  Pemerasan
 Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada Pasal 12 huruf e, g, 

dan f UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas UU Nomor 
31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ada 2 (dua) rumusan dalam kelompok pemerasan, yaitu : 
Pertama, pegawai negeri memeras adalah korupsi, yakni pegawai negeri 

atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain, yang secara melawan hukum, atau dengan 
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, 
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Selain itu bisa 
dikatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada 
waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau 
penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, 
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. 

Kedua, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah 
korupsi, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada 
waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong 
pembayaran kepada pegawai negeri yang lain atau kepada kas 
umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
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lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya. Padahal 
diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.432 

 Dua rumusan ini seringkali terjadi di sebagian lingkungan instansi 
pemerintah. Bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah pasti 
paham. Maka, perlu diwaspadai bahwa praktik-praktik pemotongan 
yang terjadi di instansi pemerintah bisa dijadikan temuan oleh KPK 
dan dianggap sebagai jenis tindak pidana korupsi.

 Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).433

d.  Penggelapan dalam Jabatan
 Penggelapan dalam jabatan dapat diartikan sebagai kejahatan-kejahatan 

yang meliputi pencurian harta kekayaan oleh orang kepercayaan dengan 
kewenangan dan pengawasan terhadap kekayaan pemerintah.434 Jenis 
tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 
huruf a, b, dan c UU Nomor 20 Tahun 2001. Ada 5 (lima) rumusan 
dalam kelompok penggelapan dalam jabatan, yaitu :
 Pertama, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan 

penggelapan adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri 
atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan 
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara 
waktu, dengan sengaja menggelapkan 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 perbuatan tersebut. 

 Kedua, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan 
administrasi adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau 
orang 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. 

432 Lihat Pasal 12 huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

433 Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Revisi 
Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

434 M. Arief Amrullah, op. cit, hal. 72
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 Ketiga, pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi. Definisinya 
adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang 
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus 
atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, 
menghancurkan, merusakkan, 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. 

 Keempat, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan 
bukti adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau orang 
selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 
umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 
sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, 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. 

 Kelima, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti 
adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau orang 
selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan 
umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 
sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, 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.435

e.  Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
 Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, hanya terdapat satu rumusan terkait 

benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut 
serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi. Ketentuan ini 
terdapat dalam Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan 
ini maksudnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara baik 
langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam 
pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan 
perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus 
atau mengawasinya.436

435 http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2010_07_01_archive.html di akses pada 11 November 2012.
436  Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.
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f.  Gratifikasi
 Sama halnya dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, 

gratifikasi atau hadiah hanya memiliki satu rumusan, yaitu pegawai 
negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi, yang 
terdapat dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001. 
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian 
uang, barang, kerabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, 
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas 
lainnya.437 

  Rumusan definisi ini agak rumit, yaitu setiap gratifikasi kepada 
pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap yang 
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban 
atau tugasnya. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bila penerima 
gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling 
lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 

 Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi 
yang sering terjadi adalah:
a. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk 

keperluan pribadi secara cuma-cuma.
b. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya 

keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya. Hadiah atau sumbangan 
pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat 
tersebut.

c. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian 
barang dari rekanan.

d. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
e. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya 

dari rekanan.
f. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan 

kerja
g. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena 

telah dibantu.

Pola kejahatan korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dalam 
tindak pidana pencucian uang masih menempati urutan pertama berdasarkan 

437  Darwin Prints, Op.cit, hal. 57
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hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 
Berdasarkan laporan data sepanjang tahun 2011, Ketua PPATK Muhammad Yusuf 
mengungkapkan bahwa sebesar 43,4 % hasil analisis mengindikasikan adanya 
tindak pidana korupsi.438 

Korupsi masih menjadi tindak pidana urutan pertama berdasarkan analisis 
di PPATK dengan persentase 43,4%. Peningkatannya pun sangat signifikan dari 
2010, kini mencapai 71%. Secara persentase, uang hasil tindak pidana korupsi 
menempati peringkat pertama dalam kasus pencucian uang sepanjang tahun 
2011, selebihnya berasal dari tindak pidana lain.439

5.5.6 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Untuk memerangi kegiatan–kegiatan pencucian uang di sebuah negara, 

pada umumnya dibentuk lembaga khusus yang nama generiknya disebut financial 
Intelligence Unit (FIU). Suatu FIU adalah lembaga atau kantor yang menerima 
informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan 
menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang 
upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang440.

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang di Indonesia ada di tangan sebuah lembaga yang disebut Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan sebutan PPATK. 
Nama lengkap lembaga ini dalam bahasa Inggris adalah Indonesia Financial 
Transaction Reports and Analysis Centre.

PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah 
dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK merupakan lembaga 
intelijen di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 
staf yang dapat berasal dari lembaga kepolisian dan kejaksaan. Ketentuan Pasal 
26 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya 
PPATK memiliki tugas, yaitu: mengumpulkan informasi, melakukan analisis 
dan mengevaluasi informasi yang diperoleh sesuai Undang-Undang ini serta 
memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.441

438 Koran kota, Korupsi Masih Nomor Satu, dapat dilihat dalam: http://korankota.co.id/profil/ketua-ppatk-muhammad-yusuf-
korupsi-masih-nomor-satu/up, akses pada tanggal 28 November 2012.

439 Ibid.
440 Sutan Remy Sjahdeni, op. cit, hal. 248
441 Bismar Nasution Op. Cit, hal. 37
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PPATK dalam pengumpulan informasi, disamping menerima laporan 
transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai, juga 
menerima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan itu berupa laporan 
transaksi pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean dan cukai berupa 
laporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean Republik Indonesia 
senilai Rp 100 juta atau lebih. Apabila dari hasil analisis terdapat indikasi tindak 
pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada kepolisian 
dan kejaksaan. PPATK melakukan analisis dengan cara mengumpulkan informasi 
dari berbagai pihak baik dari FIU negara lain maupun dari instansi dalam negeri 
yang telah atau belum menandatangi MOU dengan PPATK.442

PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen 
dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK 
bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap orang dilarang melakukan segala 
bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. 
PPATK wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari 
pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. PPATK 
berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang. PPATK juga bertugas untuk membantu aparatur negara dengan 
cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-
laporan yang disampaikan kepada penyidik. PPATK di dalam melaksanakan 
tugasnya tersebut juga berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi Penyedia 
Jasa Keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang 
melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Pasal 40 ayat 1 huruf a, mengatur tentang wewenang dari PPATK, antara 
lain sebagai berikut :

a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah 
dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan 
informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang 
menerima laporan dari profesi tertentu;

b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
c. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang 

dengan instansi terkait;
d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya 

pencegahan tindak pidana pencucian uang;

442  Ibid.,
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e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum 
internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang;

f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti-pencucian 
uang; dan

g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang.

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga 
swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan 
dari ketentuan kerahasiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian 
data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan 
sistem informasi. PPATK, dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan 
Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 huruf c berwenang:443

a) Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak 
Pelapor;

b) Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak 
pidana pencucian uang;

c) Melakukan audit kepatuhan dan audit khusus;
d) Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang 

melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
e) Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban 

pelaporan;
f ) Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha 

Pihak Pelapor; dan
g) Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi 

Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Terhadap analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi 
keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana 
asal, PPATK dapat :

443 Fungsi pengawasan PPATK terhadap kepatuhan pihak pelapor yang dimuat dalam Pasal 43 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
c. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil 

analisis PPATK;
d. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari 

instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
e. Meneruskan informasi dan atau hasil analisis kepada instansi peminta, 

baik di dalam maupun di luar negeri;
f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai  adanya 

dugaan tindak pidana pencucian uang;
g. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait 

dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
h. Merekomendasikan kepada pihak penegak hukum mengenai pentingnya 

melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/
atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara 
seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan 
hasil tindak pidana;

j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang 
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian 
uang;

k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan 
tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan

l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

5.5.7 Kerjasama Lembaga Penegak Hukum Dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan) bekerjasama 

dan berkoordinasi seiring dengan fungsi yang dimiliki masing-masing, dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penegak hukum 
berkoordinasi sesuai tugas yang dimiliki berdasarkan laporan hasil analisis PPATK. 
Kerjasama antar penegak hukum tersebut tidak hanya terkait pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang, tetapi juga dalam upaya pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 

Kerjasama PPATK dengan Kepolisian dilakukan dalam hal penyelidikan 
dan penyidikan TPPU. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum 
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yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
pencucian uang di Indonesia.444 Kepolisian juga dapat melakukan pembekuan 
atas harta kekayaan terlapor. Apabila dalam penyidikan diperoleh bukti yang 
cukup, selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk pembuatan 
dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.445 

Kerjasama PPATK dengan Kejaksaan Agung tertuang dalam Memorandum 
of Understanding (MoU), yakni MoU Nomor KEP-612/A/J.A/09/2004 dan 
Nomor : 3/2.MOU/PPATK. Nota kesepahaman ini pada intinya menyebutkan 
bahwa PPATK dapat memberikan informasi kepada Kejaksaan Agung mengenai 
hasil analisis PPATK yang berkaitan dengan tugas Kejaksaan Agung dan informasi 
lainnya yang diperlukan Kejaksaan Agung dalam rangka melakukan penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu, Kejaksaan juga 
mempunyai peranan penting dalam pemberantasan TPPU melalui kewenangan 
eksekusi hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana pencucian 
uang yang telah diputus oleh hakim pengadilan negeri.

PPATK juga bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam rangka upaya 
perampasan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak 
pidana lain. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah 
Agung untuk merampas uang yang berada di rekening yang mencurigakan dan 
tak bertuan. Peraturan ini termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan 
Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Perma ini akan menjadi dasar pelaksanaan sidang perampasan rekening yang 
mencurigakan tersebut. Sidang ini akan digelar dengan hakim tunggal. PPATK 
akan berperan sebagai pelapor, sementara hakim akan memimpin, memeriksa, 
dan memutuskan perkara yang diajukan tersebut. Mekanisme perampasan harta 
ini diawali dengan laporan PPATK atas rekening mencurigakan yang identitas 
kepemilikannya tidak jelas. Atas laporan ini, pengadilan negeri yang ditunjuk akan 
mengumumkan nomor rekening tersebut di papan pengumuman dan media. Jika 
ada orang yang merasa memiliki rekening tersebut, hakim akan menggelar sidang 
untuk membuktikan kebenaran identitas dan kepemilikan rekening. Selain itu, 
orang yang mengaku memiliki rekening juga harus mampu membuktikan uang 
yang ada didalamnya tidak berasal dari tindak kejahatan. Akan tetapi, jika setelah 
pengumuman tidak ada orang yang mengklaim atau mengakui, PPATK akan 

444  Ibid. 
445  Ibid. 



257

BAB 5  ERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

menyita uang yang ada di rekening untuk diserahkan kepada negara dari masa 
pengumuman selama 30 hari kerja.446

Untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, PPATK juga bekerjasama 
dengan KPK. Dalam kerjasama ini diatur mengenai pertukaran informasi. PPATK 
dapat memberikan informasi kepada KPK mengenai hasil analisis PPATK yang 
berkaitan dengan tugas KPK dan informasi lainnya yang diperlukan KPK dalam 
rangka melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana 
korupsi. KPK juga dapat memberikan informasi kepada PPATK mengenai 
informasi hasil penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 
yang dilakukan oleh KPK yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dan 
informasi lainnya yang diperlukan oleh PPATK dalam rangka melakukan analisis 
dugaan tindak pidana pencucian uang.

5.5.8 Keuntungan Menggunakan Ketentuan Tindak Pidana Pencucian 
Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Selain KPK, salah satu lembaga yang diwaspadai oleh koruptor adalah 

PPATK. Lembaga ini dibentuk untuk mendeteksi praktik pencucian uang. PPATK 
memiliki kewenangan untuk melihat semua isi rekening dan seluruh transaksi 
keuangan yang mencurigakan. Bukan hanya perbankan, karena PPATK kini juga 
memiliki kewenangan untuk melacak aset dan uang yang dikelola oleh lembaga 
keuangan non-bank seperti asuransi dan berbagai produk investasi pasar finansial 
lainnya. 

Penggunaan UU TPPU sangat mendesak untuk efektivitas pembuktian 
tindak pidana korupsi. Apalagi penegak hukum kita masih dididik, dibesarkan dan 
mempraktikkan paradigma lama dalam pembuktian. Penegak hukum kita masih 
berpegang pada paradigma follow the suspect. Maksudnya, untuk membuktikan 
tindak pidana korupsi, penegak hukum lebih mengandalkan kesaksian dari pelaku 
atau orang lain yang mengetahuinya, dimana yang paling penting adalah saksi.
Tetapi pendekatan itu tidak cukup memadai untuk membuktikan kasus-kasus 
korupsi terkini. Para pelaku korupsi yang memahami instrumen pasar finansial, 
mengerti bagaimana bank bekerja dan tahu berbagai produk investasi, akan mudah 
untuk menutupi jejak korupsinya. Dengan mencuci uangnya, maka kejahatan 
yang dilakukannya tidak akan terungkap.

Banyak pihak yang sependapat bahwa UU TPPU lebih efektif untuk 
memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (asset recovery), jika 

446  http://www.tempo.co/read/news/2013/02/07/063459748/Rekening-Mencurigakan-Kini-Bisa-Dirampas-Negara.
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dibandingkan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Alasannya, karena UU TPPU 
menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan 
pendekatan menelusuri aliran uang (follow the money) untuk mendeteksi TPPU 
dan tindak pidana lainnya. Selain itu, UU TPPU juga mampu menjerat aktor 
mafia peradilan. Upaya memberantas praktik korupsi dan mafia peradilan tidak 
cukup hanya dengan mengandalkan pasal-pasal suap dan gratifikasi. 

Penerapan UU TPPU memiliki nilai tambah, misalnya dengan menerapkan 
UU TPPU dalam penanganan kasus seorang hakim, apabila jaksa dan penyidik 
menemukan harta kekayaan dari kasus lain yang ditangani hakim dimaksud, maka 
bisa secara langsung disita. Dengan demikian, KPK dapat berkontribusi secara 
maksimal membantu penerapan UU TPPU, selain menggunakan UU Tindak 
Pidana Korupsi juga dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian terhadap 
kasus korupsi. Untuk penanganan perkara korupsi, penegak hukum seyogianya 
juga mempertimbangkan penggunaan UU TPPU. Ketentuan  ini bagaikan “senjata 
ampuh” yang akan dapat “melumpuhkan” para koruptor.447

447 http://www. tribunnews.com, diakses 3 Januari 2013.
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BAB 6
Pertanggungjawaban Pidana
Tindak Pidana Korupsi
Amir Ilyas dan Haeranah

6.1 Pengantar

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility, pada hakikatnya membahas masalah 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 

Untuk dapat memidanakan pelaku, diharuskan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan 
kepadanya. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 
dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut 
melawan hukum serta tidak ada alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan 
hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan 
bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan 
adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini : 448 

a. Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab pidana harus 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang 

memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia 
menentukan perbuatannya.

2. Oleh karena itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 

pendapatnya.

448 Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresko, Bandung. hal.55.
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b. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah 
suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai 
tiga macam kemampuan :
1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak 

diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya. 

 
Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van 

Hamel adalah sebagai berikut: 449

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau 
menginsyafi nilai dari perbuatannya;

2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara 
kemasyarakatan adalah dilarang; dan

3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban 
pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya 
dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat 
KUHP, syarat pemidanaan disamakan dengan delik. Pemuatan unsur-unsur delik 
dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa negara-negara sosialis maupun 
negara-negara liberal menerima asas actus   non facit reum nisi mens sit rea. Di 
Inggris dan Amerika Serikat,  asas ini disebut an act does not make a person quity 
unless his mind is quity artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang 
bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Di kebanyakan negara perbuatan yang 
melawan hukum (actus reus) dan sikap batin (mens rea) dipersatukan dan menjadi 
syarat adanya suatu perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana dan syarat-
syarat pemidanaan (Strafvoraussetzungen) dipersamakan. 450   

Selanjutnya menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa dalam menguraikan 
asas tersebut, harus didahulukan unsur actus reus yaitu perbuatan kriminal 
(criminal act). Hal ini sesuai dengan syarat-syarat pemidanaan yang mendahulukan 
adanya perbuatan pidana. Barulah setelah adanya perbuatan pidana sesuai dengan 
rumusan undang-undang, lalu diselidiki tentang sikap batin pembuat. Pengadilan 

449  P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal.397
450  Andi Zainal Abidin Farid,1995,  Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 42
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setelah memeriksa perkara di sidang pengadilan, mempertimbangkan terlebih 
dahulu apakah terdakwa terbukti telah mewujudkan  strafbaarfeit. Kalau terbukti, 
barulah hakim mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah (strafbaarheid). 
Kalau terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, barulah 
hakim mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur 
pertanggungjawaban pidana.451  

6.2 Mampu Bertanggung Jawab

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang 
yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana 
pada umumnya:452  

a. Keadaan jiwanya:
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 

(temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan 

sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, 

pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, 
mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. 
Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:
1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 

akan dilaksanakan atau tidak; dan 
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan 
bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke 
vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berpikir” (verstanddelijke 
vermogens), dari seseorang. Walaupun dalam istilah yang resmi digunakan 
dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens. Untuk terjemahan dari 
verstanddelijke vermogens sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa 
seseorang.”453

451  Ibid, hal. 43
452  E,Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 249.
453  Ibid, hal. 250
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Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan 
untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.454 Petindak di sini adalah orang, 
bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat 
dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, 
menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan 
sendiri.

6.3 Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah 
melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh 
hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian 
seseorang dapat diukur dengan cara apakah pelaku tindak pidana itu mampu 
bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:455

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab:
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) 

dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
4. Tidak adanya alasan pemaaf.
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 

melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu 
yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, 
bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari: 456

1. Kesengajaan(opzet).
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan 

unsur culpa. Umumnya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah 
orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mencakup 
tiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang 
menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu 
melanggar hukum.457 Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

454  Roeslan Saleh,1981,Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana, Jakarta : Penerbit Aksara Baru. hal. 45.
455  Moeljatno, 2002.Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,, hal.164.
456  Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, hal.54.
457  Wirjono Prodjodikoro, 1985, Op. Cit.  hal. 61.
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a. Sengaja sebagai Niat (Oogmerk)
 Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti oleh khalayak ramai. 
Apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, 
si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Dengan adanya 
kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-
benar mengkehendaki akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya 
ancaman hukum pidana (constitutief gevolg).

  Sebagian pakar mengatakan bahwa yang dapat dikehendaki 
hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh pelaku hanya 
dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (voorstellen). Dengan 
demikian secara diakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama 
lain, yaitu:458

a. Teori kehendak (wilstheorie); dan 
b. Teri bayangan (voorstellen-theorie). 

 Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan 
akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan 
menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan 
perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan 
akan tercapai. Pelaku menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

  Contoh mengenai tindak pidana pencurian, menurut teori 
kehendak, si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana 
pencurian oleh karena ia menghendaki. Dengan pengambilan barang 
milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya. Sedangkan menurut 
teori bayangan, kesengajaan ini ada oleh karena si pelaku pada waktu 
akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai bayangan 
atau gambaran dalam pikirannya, barang itu akan menjadi miliknya. 
Kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil dengan akibat yang 
terbayang tadi.

  Von Hippel mengemukakan bahwa dalam teori kehendak, 
sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak 
menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain, sengaja itu 
ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan boleh dikatakan 
bahwa akibat dikehedaki apabila akibat ini menjadi maksud benar-
benar dari perbuatan yang dilakukan tersebut.459 

458  Ibid., hlm.62.
459  Von Hippel dalam  Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana, Armico, Bandung, hal. 194
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  Sedangkan teori bayangan yang menurut Frank menggunakan   
istilah teori pengetahuan atau teori membayangkan mengemukakan 
bahwa berdasarkan alasan psikologis, maka tidak memungkinkan suatu 
akibat dapat dikehendaki. Manusia hanya dapat menghendaki suatu 
perbuatan tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Manusia 
hanya dapat membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.460 

  Selanjutnya menurut Frank, sengaja itu ada apabila suatu akibat 
(yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai 
maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan 
dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat 
tersebut. Misalnya A membayangkan kematian B. Untuk dapat 
merealisasikan bayangan tersebut, maka A membawa sebuah senjata api 
dan mengarahkan kepada B, kemudian ditarik pelatuknya, meletus dan 
B mati.461 

b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (zekerheidsbewustzijn)
 Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, 

tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict. 
Tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan 
itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) menganggap 
akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku. Maka kini juga ada 
kesengajaan menurut teori bayangan (voorstelling-theorie) keadaan ini 
sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk)oleh karena dalam 
keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak  si pelaku, 
melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku. 
Bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.462

  Oleh para penulis Belanda sebagai contoh selalu disebutkan 
peristiwa ”Thomas van Bremerhaven”, yaitu perbuatan seseorang 
memasukkan ke kapal laut yang akan berlayar, suatu mesin yang akan 
meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan 
ini kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima 
uang asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merancangkan kehendak 
ini, si pelaku dianggap tahu benar bahwa apabila kapal hancur, para 
anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di tengah laut dan 

460  Ibid. hal. 194
461  Ibid, hal. 195
462  Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, hlm 62
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akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang 
ini tidak masuk tujuan si pelaku, namun tetap dianggap ada kesengajaan 
si pelaku itu.  Maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan malakukan 
tindak pidana pembunuhan.463

  Menurut Van Hattum, ”kepastian” dalam kesengajaan semacam 
ini harus diartikan secara relatif karena secara ilmu pasti tidak mungkin 
ada kepastian mutlak. Para anak kapal dan penumpang dari kapal laut 
tadi mungkin tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat 
meledaknya bom.464 

  Selanjutnya menurut Van Hattum, maksud ”kepastian” ialah 
suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa bahwa seorang 
manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar 
saja.465

 
c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, 

mogelijkeheidsbewustzijn) 
 Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai 

bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, 
melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat 
itu. Ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana 
hukum Belanda.

  Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua 
penulis Belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan hanya 
ada keinsafan kemungkinan dan tidak ada kesengajaan, melainkan 
hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau dikatakan 
kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama 
dengan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka kesengajaan secara 
keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan 
yang lain. Melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah 
sama. Teorinya adalah sebagai berikut: apabila dalam gagasan si 
pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat 
yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau sendainya ada 
bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan 
akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau ini terjadi, maka dapat dikatakan 

463  Ibid, hlm. 63.
464  Ibid , hlm 63
465  Ibid, hal. 63
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akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi 
itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat 
kemudian toh terjadi.466

  Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, sebelumnya disebut 
juga sebagai kesengajaan bersyarat (dolus eventualis). Kesengajaan jenis 
ini merupakan kesengajaan tingkatan terendah, bahkan sering sukar   
dibedakan dengan kealpaan (culpa).

  Menurut E.Y Kanter dan Sianturi, yang menjadi sandaran 
jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran 
pelaku tindakan tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan 
akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis 
kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya 
suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu.467 
Seorang penunggang kuda, sesuai dengan kesukaannya, memacu 
kudanya   di jalanan yang banyak anak-anak bermain-main. Ketika 
melalui anak-anak itu, ia tidak memperlambat lari kudanya tetapi tidak 
pula mengambil tindakan kehati-hatian tertentu. Ia tidak berkehendak 
pula mengganggu anak-anak itu. Jika salah seorang anak itu mendapat 
cidera/luka atau mati diinjak oleh kuda tersebut, maka tindakan tersebut 
termasuk kesengajaan jenis ini (karena harus sadar akan kemungkinan 
terinjaknya salah seorang anak itu yang mengakibatkan atau matinya). 

2. Kealpaan(Culpa)
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena 

pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut 
undang-undang. Kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. 

Dalam pelayanan kesehatan misalnya   yang menyebabkan timbulnya 
kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau 
kurangnya kehati-hatian. Padahal jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang 
dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.468

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam  yaitu:469

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya 
sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat 

466  Ibid.,hal. 64-65
467  E.Y Kanter  dan Sianturi , Op. Cit, hal. 178
468 Bahder Johan Nasution, op.cit. hal. 55.
469  Ibid, hal.56
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akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan 
Pasal 205 KUHP;

2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari 
kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh 
hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:
1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum 

tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan 
suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;

2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir 
panjang; dan

3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus 
bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Sedangkan menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, 
skema kelalaian atau culpa yaitu :470

1. Culpa lata yang disadari (alpa)
 CONSCIOUS : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono  

(roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. Di mana seseorang sadar 
akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi;

2. Culpa lata yang tidak disadari (Lalai)
 UNCONSCIUS : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara 

lain kurang berpikir   (onnadentkend), lengah (onoplettend), di mana 
seseorang seharusnya sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu 
perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut akan 
menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan 
yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya 
suatu akibat atau keadaan tertentu. Apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya 
maka ia tidak akan melakukannya. 

Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur di atas, dapat dikatakan 
kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian 

470  D.Schaffmeiste, N.Keijzer dan E.PH.Sutorius,2007,Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.102  
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normatif yang dapat dilihat. Artinya perbuatan atau tindakan kelalaian itu selalu 
dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi.

6.4 Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 
bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan 
dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan 
apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) 
melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja”  atau 
“alpa”. Penentuan tersebut bukan sebagai aklibat atau dorongan dari sesuatu, yang 
jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.471

Ruslan Saleh mengatakan:

Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan 
bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, 
tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, 
adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (schuld).472

Pompe mengatakan bahwa:

Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 
“kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian 
dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul ialah: “Tiada 
pidana, tanpa kesalahan”.473

Menurut Martiman Prodjhamidjojo, unsur subyektif adalah adanya suatu 
kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang 
melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subyektif 
yaitu : 474

1. Kesalahan;

471  Andi Zainal Abidin Farid, Op.Cit hal. 222
472  Ruslan Saleh, Op.Cit hal. 25
473  Ibid. hal  26
474  Ibid, hal.25
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2. Kesengajaan;
3. Kealpaan;
4. Perbuatan; dan
5. Sifat melawan hukum;
Sedangkan unsur obyektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-
unsur obyektif yaitu :475

1. Perbuatan; dan
2. Sifat melawan hukum;
Dalam ilmu pidana, alasan penghapus pidana dibagi atas dua bagian; yaitu 

pertama, penghapus pidana umum,  yang berlaku kepada semua rumusan  delik 
yg disebut dalam Pasal 44, Pasal  48 sampai dengan 51 KUHP, kedua adalah alasan 
penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal pasal tertentu saja, yaitu Pasal 
122, Pasal 221 ayat(2), Pasal 261, Pasal 310 dan Pasal 367 ayat(1) KUHP. 476 
Namun kali ini, hanya akan dibahas mengenai alasan pemaaf saja. Karena alasan 
pembenar sudah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP 
tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa 
(Overmacht), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas (Noodweer Execes), Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah 
yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat 
dalam KUHP adalah ;

1. Daya Paksa Relatif (Overmacht); 
Overmacht merupakan daya paksa relatif (vis compulsive) seperti keadaan 

darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat 
pengertian daya paksa. Dalam memorie van toelichting (MvT), daya paksa 
dilukiskan sebagai kekuatan. Setiap daya paksa orang berada dalam dwangpositie ( 
posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar 
dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya. Asas subsidiaritas 
dan proporsionalitas harus diperhatikan dan dipenuhi. Pembahasan lengkap 
mengenai daya paksa relatif ini sudah penulis bahas pada bab sebelumnya bagian 
daya paksa absolut.

475  Ibid,hal 25
476  Andi Hamzah, Op. Cit, hal. 143.
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2. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas ( Noodweer exces) Pasal 
49 ayat (2) KUHP

Pasal 49 ayat 2 menyatakan: 

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau 
ancaman serangan itu tidak dipidana.”

    
 Untuk adanya pembelaan terpaksa melampaui batas, berdasarkan Pasal 49 

ayat (2) harus mempunyai syarat: 477

1. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan;
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari 

keguncangan jiwa yang hebat;
3. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya 

serangan atau ancaman serangan. Jadi, antara keguncangan 
jiwa yang hebat dengan itu dengan serangan atau ancaman 
serangan harus ada hubungan kausal. 

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan 
terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan 
adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, 
kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya antara pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan 
terpaksa melampaui batas (noodweerexces) adalah:478  

1. Pada pembelaan terpaksa (noodweer), sifat hukum perbuatan hilang, 
sedangkan pada pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweerexces), 
perbuatan tetap melawan hukum, tetapi dasar sehingga tidak dapat 
dipidananya pembuat terletak pada keadaan khusus, dalam mana 
pembuat berada, disebabkan oleh karena serangan yang mengancam 
seketika;

2. Pada pembelaan terpaksa (noodweer), si penyerang tak boleh ditangani 
atau dipukul lebih dari maksud pembelaan yang perlu. Sedangkan pada 
pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweerexces) pembuat 
melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena serangan jiwa 
yang hebat;

477  Sofjan Sastrawidjaja, Op. Cit hal. 240
478  Andi Zainal Abidin Farid, Op.Cit hal. 200-201
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3. Pada pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan suatu dasar pembenar, 
sedangkan pada pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweerexces) 
merupakan dasar pemaaf.

Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena:479

1. Alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu 
keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, 
tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi.

2. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelakkan 
ancaman serangan, tetapi ia masih memilih juga pembelaan.

3. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa 
Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP

Melaksanakan perintah jabatan dibedakan dalam dua jenis, yaitu :
a. Perintah jabatan sah yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) 

KUHPidana;
b. Perintah jabatan yang tidak sah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) 

KUHPidana.
Seseorang yang melaksanakan perbuatan untuk melaksanakan perintah 

jabatan yang sah, perbuatannya tidak bersifat melawan hukum yang merupakan 
alasan pembenar, sehingga ia tidak dapat dipidana. 

Sedangkan suatu perintah jabatan yang tidak sah meniadakan dapat 
dipidananya seseorang. Perbuatan sesesorang itu tetap bersifat melawan hukum, 
tetapi ia tidak dapat dipidana jika ia memenuhi syarat bahwa perintah berasal 
dari penguasa yang tidak berwenang. Namun pelaku menganggap bahwa 
perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan 
jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa 
perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini 
diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Menurut Vos, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah 
jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, 
harus memenuhi dua syarat:480 

1. Syarat subyektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik memandang 
bahwa perintah itu datang dari yang berwenang: dan

479  Sofjan Sastrawidjaja, Op.Cit , hal.  240-241
480  Andi Hamzah, Op.Cit hal. 140
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2. Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang 
lingkup pembuat sebagai bawahan.

Jadi seorang agen polisi diperintah oleh atasannya. Untuk menganiaya 
tahanan meski dengan itikad baik, ia harus memenuhi perintah itu. Namun itu 
tidak menjadikan ia lepas, karena perbuatan seperti itu bukan tugasnya. Di sini 
bedanya dengan ayat (1), pada ayat (2) ini diharuskan adanya hubungan atasan-
bawahan (secara langsung).

 

6.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Dasar Peniadaan Pidana
TABEL INI PERLU KONFIRMASI DENGAN TIM FH UNHAS

DASAR HUKUM DASAR PEMBENAR DASAR PEMAAF

A. BERDASAR 
KETENTUAN 
UNDANG-UNDANG

 
A.1.SECARA UMUM
 
 
 
 
 
A2. SECARA 

KHUSUS

Daya paksa relatif dan 
keadaan darurat (Pasal 48 
KUHP).

Daya paksa mutlak 
melampaui keadaan 
darurat (Pasal 48 
KUHP).

Pembelaan terpaksa 
(Pasal 49 ayat (1) 
KUHP).

Pembelaan terpaksa 
melampaui keadaan 
darurat (Pasal 49 ayat 
(2) KUHP).

Menjalankan 
peraturan undang-
undang (Pasal 50 
KUHP).

-

Perintah jabatan yang 
sah (Pasal 51 ayat (1) 
KUHP).

Perintah jabatan 
yang tidak sah, tetapi 
terdakwa mengira 
sah (Pasal 51 ayat (2) 
KUHP).

Pasal 186, 310 ayat (3), 
dan 314 KUHP.

Pasal 110 ayat (4), 
166, 221 ayat (2) 
KUHP).

F. DI LUAR UNDANG-
UNDANG

(termasuk 
yurisprudensi)

 
 
 
 

•	 Hak	mendidik	orang	
tua.

•	 Pekerjaan	dokter,	tatib,	
apoteker dan lain-lain.

•	 Lain	orang	yang	
dirugikan.

•	 Zaak	waarneming	
(Pasal 1354 BW).

•	 Tidak	melawan	hukum	
secara material.

•	 Olahraga	tinju.

•	 Keine	Strafe	ohne	
Schuld. 

•	 Dasar	pemaaf	
yang putatif.
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Contoh kasus tindak pidana korupsi secara berlanjut yang dapat 
dipertanggungjawabkan oleh pelaku Angelina Patricia Pingkan Sondakh dengan 
Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST :

Judul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
VS  Angelina Patricia Pingkan Sondakh

Sejarah procedural •	 Atas	putusan	pengadilan	negeri	yang	menyatakan	bahwa	terdakwa	Angelina	
Patricia Pingkan Sondakh bersalah melakukan tindak pidana “TINDAK PIDANA 
KORUPSI SECARA BERLANJUT” dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 5 
(lima) bulan penjara dan denda sebesar   Rp250.000.000,- (dua ratus lima 
puluh juta rupiah).

•	 Atas	 putusan	 pengadilan	 tinggi	 yang	 menguatkan	 putusan	 pengadilan	
tingkat pertama

Fakta-Fakta Fakta Kasus:
•	 Bahwa	 terdakwa	 ANGELINA	 PATRICIA	 PINGKAN	 SONDAKH,	 dalam	 kurun	

waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau 
setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, menerima hadiah atau janji 
yaitu menerima hadiah yakni menerima uang yang seluruhnya berjumlah 
Rp12.580.000.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan 
US $2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) 
atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya 
telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang;

•	 Bahwa	 setelah	 Terdakwa	 diangkat	 sebagai	 anggota	 Badan	 Anggaran	 DPR	
RI, Terdakwa diajak oleh Muhammad Nazaruddin yang merupakan rekan 
sesama anggota DPR RI dari Partai Demokrat bertemu dengan Mindo Rosalina 
Manulang serta beberapa orang lainnya dari Permai Grup antara lain Gerhana 
Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran Nippon Kan 
di Hotel Sultan Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu, Muhammad Nazaruddin 
memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang dari 
Permai Grup tersebut sebagai pengusaha. Setelah berkenalan lalu Terdakwa 
dan Mindo Rosalina Manulang saling bertukar nomor Handphone dan PIN 
(Personal Identification Number) Blackberry dalam rangka memudahkan 
hubungan komunikasi selanjutnya;

•	 Menindaklanjuti	 perkenalan	 tersebut	maka	 sekitar	 awal	 tahun	 2010	Mindo	
Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa untuk bertemu kembali 
dan Terdakwa mempersilahkan Mindo Rosalina Manulang menemuinya 
di Apartemen Bellezza depan ITC Permata Hijau Jakarta Selatan. Pada 
pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang menanyakan kesediaan Terdakwa 
untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora, yakni 
mengusahakan agar program kegiatan berupa proyek-proyek pembangunan/
pengadaan dan nilai anggarannya dapat sesuai dengan permintaan Permai 
Grup. Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan tersebut

•	 Atas	 jawaban	dari	Terdakwa	maka	beberapa	hari	kemudian	Mindo	Rosalina	
Manulang melaporkan hal itu dalam rapat di Kantor Permai Grup yang 
dihadiri Muhammad Nazaruddin selaku pemilik (owner) Permai Grup. 
Terdakwa selanjutnya kembali bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang 
sekitar awal bulan Maret 2010 di kantor Terdakwa di Ruang 2301 Gedung 
Nusantara I kantor DPR RI, yang pada pertemuan itu Mindo Rosalina Manulang 
menyampaikan bahwa ia telah melakukan pengecekan terhadap proposal 
usulan universitas-universitas negeri yang masuk di Ditjen Dikti Kemendiknas 
serta hendak menyerahkan daftar (list) kegiatan sekaligus usulan besarnya 
anggaran yang diinginkan Permai Grup. Namun Terdakwa mengatakan 
bahwa ia akan mempelajari terlebih dahulu dan nanti dikomunikasikan lagi 
dengan Mindo Rosalina Manulang.
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•	 Pada	tanggal	12	Maret	2010	dikeluarkan	uang	dari	kas	Permai	Grup	sebesar	
Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Maret 2010 
sebesar US $100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat). Uang tersebut 
selanjutnya diantarkan oleh kurir Permai Grup yang bernama Rifangi alias 
Arif OB untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima 
uang sebagaimana permintaan dari Terdakwa;

•	 Pada	 tanggal	19	April	2010	dikeluarkan	uang	dari	 kas	Permai	Grup	sebesar	
Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran 
support (dukungan) kepada Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek 
universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi pesan Blackberry 
Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 
10 April 2010 serta pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina 
Manulang di Rumah Nebu Batik & Spa Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 
2010. Selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam kardus berwarna putih 
dan coklat, lalu diantarkan oleh Dadang Hermawan dan Lutfie Adriansyah 
(keduanya staf bagian keuangan Permai Grup) menuju ke Mall Ambasador 
Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir 
penerima uang tersebut sebagaimana permintaan dari Terdakwa. Pada 
tanggal 20 April 2010, Mindo Rosalina Manulang menghubungi Terdakwa 
melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) menanyakan perkembangan rapat 
pembahasan anggaran di DPR RI sekaligus konfirmasi terhadap penyerahan 
uang tersebut

•	 Pada	 tanggal	 3	 Mei	 2010	 dikeluarkan	 uang	 dari	 kas	 Permai	 Grup	 sebesar	
Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar 
Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk pembayaran support(dukungan) 
kepada Terdakwa dalam rangka keperluan APBN 2010 terkait proyek 
universitas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa dengan 
Mindo Rosalina Manulang di pusat perbelanjaan Grand Lucky dekat BEJ 
Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2010. Selanjutnya uang tersebut 
diantarkan oleh kurir Permai Grup yakni Lutfie Adriansyah, untuk diserahkan 
kepada Terdakwa melalui Jefri selaku kurir penerima uang tersebut yang 
telah menunggu di daerah sekitar Senayan Jakarta Selatan sebagaimana 
permintaan dari Terdakwa;

•	 Pada	 tanggal	 5	Mei	 2010	dikeluarkan	uang	dari	 kas	 Permai	Grup	 sebanyak	
dua kali, yakni pagi harinya sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan 
sorenya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Pengeluaran uang dari 
kas Permai Grup tersebut untuk pembayaran support (dukungan) kepada 
Terdakwa dalam rangka pengurusan proyek Kemenpora tahun 2010 yang 
berawal dari pesan yang disampaikan Wafid Muharam melalui Paul Nelwan 
kepada Mindo Rosalina Manulang yang intinya bahwa pihak DPR RI, yaitu 
Terdakwa yang menjabat selaku Ketua Koordinator Pokja Anggaran Komisi X 
(sepuluh) dan Wayan Koster yang menjabat selaku Wakil Koordinator Pokja 
Anggaran Komisi X (sepuluh) meminta uang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima 
miliar rupiah) untuk pengurusan anggaran Wisma Atlet Kemenpora. Sebelum 
dilakukan penyerahan uang, Mindo Rosa Manulang sempat menghubungi 
Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 5 Mei 
2010 yang antara lain mengatakan : “Sedang sy cari yg bisa memenuhi aple 
amerika”. Selanjutnya uang tersebut dikirimkan pada hari itu juga, yakni pada 
pagi hari dan sore harinya. Pada pagi harinya uang sebesar Rp2.000.000.000,- 
(dua miliar rupiah) dibungkus dalam paket menggunakan kardus printer 
warna putih kemudian diantarkan oleh Lutfie Adriansyah (staf pada bagian 
keuangan Permai Grup) ke ruangan kerja Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 
6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI. Di ruangan tersebut Lutfie Adriansyah 
menyerahkan kardus paket berisi uang kepada Budi Supriatna yang 
merupakan asisten dari Wayan Koster. Setelah paket tersebut diserahkan, 
selanjutnya Lutfie Adriansyah keluar dari ruangan dan saat itu sempat 
berpapasan dengan Terdakwa yang masuk menuju ke dalam ruangan kerja 
Wayan Koster, tempat dimana Lutfie Adriansyah baru saja menyerahkan 
kardus paket uang tersebut. Demikian pula untuk penyerahan uang sore 
harinya, uang sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dimasukkan
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•	 Pada	tanggal	19	Juni	2010	dikeluarkan	uang	dari	kas	Permai	Grup	sebanyak	
dua kali, yakni masing-masing sebesar US $.100.000,- (seratus ribu dollar 
Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US $.200.000,-(dua ratus ribu 
dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa 
terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya 
diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang 
membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Grup adalah total 
sebesar 600 (enam ratus) miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya 
bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) miliar rupiah karena 
harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta 
Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan 
(fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada 
uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak 
semangat dalam pembahasannya.

•	 Pada	 tanggal	 2	 September	 2010	 dikeluarkan	 uang	 dari	 kas	 Permai	 Grup	
sebesar US $.150.000,- (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) 
untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek 
universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa 
dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran 
proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk tahun anggaran 2011 yang 
melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari fraksi PDIP. 
Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi 
dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh 
Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina 
Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana 
pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina 
Manulang pada tanggal 1 September 2010.

•	 Pada	 tanggal	 14	 Oktober	 2010	 dikeluarkan	 uang	 dari	 kas	 Permai	 Grup	
sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US $.300.000,- (tiga ratus ribu 
dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US $.200.000,- (dua ratus ribu 
dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup diberikan 
untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek 
universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa 
dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan 
Oktober 2010, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa 
melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010.

•	 Pada	tanggal	17	Oktober	2010	dikeluarkan	uang	dari	kas	Permai	Grup	sebesar	
US $.400.000,- (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk support 
(dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas 
tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan 
kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai 
Grup) ditemani 2 (dua) orang security Permai Grup ke ruangan kerja Wayan 
Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana 
permintaan Terdakwa.

•	 Pada	tanggal	26	Oktober	2010	dikeluarkan	uang	dari	kas	Permai	Grupsebesar	
US $.500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk support 
(dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas 
tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi BBM 
antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 
2010.

•	 Pada	 tanggal	 3	 November	 2010	 dikeluarkan	 uang	 dari	 kas	 Permai	 Grup	
sebesar US $.500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk support 
(dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas 
tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara 
Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster di ruangan kerja 
Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI 
pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di 
Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 4 November 2010, 
Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry 
Messenger (BBM) Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Grup 
untuk diserahkan kepada Terdakwa.
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 Fakta-Fakta •	 Pada	 tanggal	 22	 November	 2010	 dikeluarkan	 uang	 dari	 kas	 Permai	 Grup	
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa terkait proyek 
universitas tahun 2010 di Kemendiknas. Sebelumnya diawali komunikasi 
antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang yang intinya meminta 
Mindo Rosalina Manulang memberikan sumbangan terhadap korban letusan 
gunung Merapi, Jawa Tengah, karena Terdakwa berasal dari daerah pemilihan 
tersebut, sebagaimana pesan Blackberry Messenger (BBM) tanggal 12 
November 2010,

 
Isu

1. Mengapa pada keputusan, Hakim lebih memilih membuktikan Pasal 11 
Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi yang hukumannya hanya 5 
tahun penjara, sedangkan fakta persidangan dapat membuktikan Pasal 12 
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam kasus tindak 
pidana korupsi secara berlanjut?

 
Aturan

Peraturan perundang-undangan :
•	 Pasal	 64	 ayat	 1	 KUHP	 dalam	 hal	 perbuatan	 berlanjut	 pertama-tama	 harus	

ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. 
Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :
1. Adanya kesatuan kehendak
2. Perbuatan-perbutan itu sejenis
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

•	 Pasal	11	Undang-undang	No.31	Tahun	1999	Tentang	Pemberantasan	Tindak	
Pidana Korupsi sebagimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

•	 Pasal	12	Undang-undang	No.31	Tahun	1999	Tentang	Pemberantasan	Tindak	
Pidana Korupsi sebagimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

•	 Keputusan	Presiden	RI	Nomor	70/P	Tahun	2009	tertanggal	15	September	2009	
tentang Peresmian Anggota DPR RI (No. urut 487)

•	 Keputusan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia	Nomor	:	32/DPR	RI/
I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan 
Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014

•	 Keputusan	Dewan	Perwakilan	Rakyat	Republik	Indonesia	Nomor	:	48/DPR	RI/
I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan 
Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014

Analisis Pembangunan wisma atlet untuk SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang, 
Sumatera Selatan diwarnai kasus suap dari direksi PT. Duta Graha Indah yang 
memenangkan tender proyek. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga 
(Sesmenpora) Wafid Muharram dijadikan tersangka karena pengusutan KPK yang 
mendapati uang senilai Rp3,2 miliar dan uang ribuan dollar. Wafid Muharram tidak 
hanya mendapatkan dana talangan dari petinggi PT Duta Graha Indah, Mohamad 
El Idris, yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu. Tetapi juga pengusaha-
pengusaha lain yang turut memberi dana talangan untuk pelaksanaan SEA 
Games kepada Wafid. Salah satu tersangka lain dalam kasus ini, Mindo Rosalina 
Manulang, yang mengungkapkan, Wafid pernah meminta bantuannya untuk 
mencarikan dana. Wafid, menurut Rosa, membutuhkan dana talangan untuk 
operasional SEA Games ke-26 yang akan berlangsung di Palembang, Sumatera 
Selatan.

•	 Pada	tanggal	19	Juni	2010	dikeluarkan	uang	dari	kas	Permai	Grup	sebanyak	
dua kali, yakni masing-masing sebesar US $.100.000,- (seratus ribu dollar 
Amerika Serikat) sehingga totalnya berjumlah US $.200.000,-(dua ratus ribu 
dollar Amerika Serikat) untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa 
terkait pengurusan proyek universitas tahun 2010, yang sebelumnya 
diawali pertemuan antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang 
membicarakan bahwa proyek yang diminta oleh Permai Grup adalah total 
sebesar 600 (enam ratus) miliar rupiah, namun Terdakwa mengatakan hanya 
bisa mengusahakan maksimal sebesar 400 (empat ratus) miliar rupiah karena 
harus dibagi-bagi dengan yang lainnya dan untuk itu Terdakwa meminta 
Mindo Rosalina Manulang harus segera menyiapkan uang sebagai imbalan 
(fee) pengurusan anggaran karena Terdakwa beralasan apabila tidak ada 
uang imbalannya (fee) maka proyeknya dianggap tidak bertuan dan tidak 
semangat dalam pembahasannya.

•	 Pada	 tanggal	 2	 September	 2010	 dikeluarkan	 uang	 dari	 kas	 Permai	 Grup	
sebesar US $.150.000,- (seratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) 
untuk pembayaran komitmen kepada Terdakwa terkait pengurusan proyek 
universitas tahun 2010, yang sebelumnya diawali komunikasi antara Terdakwa 
dengan Mindo Rosalina Manulang membicarakan pengurusan anggaran 
proyek Kemendiknas yang sedang dibahas untuk tahun anggaran 2011 yang 
melibatkan Wayan Koster selaku Anggota Badan Anggaran dari fraksi PDIP. 
Mindo Rosalina Manulang meminta supaya Terdakwa dapat berkoordinasi 
dengan Wayan Koster karena adanya permintaan uang imbalan (fee) oleh 
Wayan Koster, namun Terdakwa menyarankan kepada Mindo Rosalina 
Manulang agar bagian Wayan Koster segera diberikan saja sebagaimana 
pesan Blackberry Messenger (BBM) Terdakwa kepada Mindo Rosalina 
Manulang pada tanggal 1 September 2010.

•	 Pada	 tanggal	 14	 Oktober	 2010	 dikeluarkan	 uang	 dari	 kas	 Permai	 Grup	
sebanyak dua kali, yakni pertama sebesar US $.300.000,- (tiga ratus ribu 
dollar Amerika Serikat) dan kedua sebesar US $.200.000,- (dua ratus ribu 
dollar Amerika Serikat). Pengeluaran uang dari kas Permai Grup diberikan 
untuk support (dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek 
universitas tahun 2010 yang sebelumnya diawali pertemuan antara Terdakwa 
dengan Mindo Rosalina Manulang di Apartemen Bellezza sekitar awal bulan 
Oktober 2010, Mindo Rosalina Manulang sempat menghubungi Terdakwa 
melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) pada tanggal 13 Oktober 2010.

•	 Pada	tanggal	17	Oktober	2010	dikeluarkan	uang	dari	kas	Permai	Grup	sebesar	
US $.400.000,- (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk support 
(dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas 
tahun 2010 di Kemendiknas. Selanjutnya uang tersebut dibungkus dengan 
kertas kado dan diantarkan oleh Dewi Utari (staf bagian keuangan Permai 
Grup) ditemani 2 (dua) orang security Permai Grup ke ruangan kerja Wayan 
Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI sebagaimana 
permintaan Terdakwa.

•	 Pada	tanggal	26	Oktober	2010	dikeluarkan	uang	dari	kas	Permai	Grupsebesar	
US $.500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk support 
(dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas 
tahun 2010 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali komunikasi BBM 
antara Terdakwa dengan Mindo Rosalina Manulang pada tanggal 26 Oktober 
2010.

•	 Pada	 tanggal	 3	 November	 2010	 dikeluarkan	 uang	 dari	 kas	 Permai	 Grup	
sebesar US $.500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk support 
(dukungan) kepada Terdakwa dan Wayan Koster terkait proyek universitas 
tahun 2011 di Kemendiknas, yang sebelumnya diawali pertemuan antara 
Mindo Rosalina Manulang, Terdakwa dan Wayan Koster di ruangan kerja 
Wayan Koster di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI 
pada tanggal 27 Oktober 2010 membicarakan pengurusan anggaran di 
Kemendiknas tahun 2011. Kemudian pada tanggal 4 November 2010, 
Terdakwa menghubungi Mindo Rosalina Manulang melalui pesan Blackberry 
Messenger (BBM) Selanjutnya uang tersebut diantar oleh kurir Permai Grup 
untuk diserahkan kepada Terdakwa.
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Pada putusan majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 
hukuman empat tahun lima bulan yang dijatuhkan oleh pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi dalam kasus suap pembahasan proyek Kemendiknas dan Kemenpora 
terhadap Angelina Sondakh. Dalam dakwaan yang diberikan kepada terdakwa 
Angelina Sondakh apabila dilihat dari kaca mata hukum pidana, dakwaan yang 
diberikan kepada terdakwa terbilang canggung karena jaksa penuntut umum 
mendakwakan dengan pasal 5, pasal 11 dan pasal 12 Undang-undang No.31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah 
di ubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, sebagai pasal alternative. Dalam hal ini pasal-pasal alternatif itu 
bermakna bahwa jaksa penuntut umum menyerahkan kepada hakim, yang mana 
diantara pasal-pasal tersebut yang dapat dibuktikan.

Kemudian hakim telah menggunakan kewenangan pasal 11 untuk 
menghukum terdakwa, tetapi pertimbangan hakim tidak dituangkan dalam 
putusan, dengan kata lain tidak diketahui mengenai apa yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pasal 11. Seharusnya jaksa penuntut 
umum mendakwakan primer atas pasal 12 Undang-undang No.31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah diubah dengan 
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena dianggap 
pasal ini lebih tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dijelaskan 
dalam penjelasan pasal di bawah ini :

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 

janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam rumusan pada pasal di atas bahwa pelaku korupsi adalah: pegawai 

negeri atau penyelenggara Negara, yang di maksud dengan Pegawai Negeri 
adalah sesuai dengan ketentuan pasal 92 KUHP, pasal 75 Undang-undang Nomor 
22 Tahun 1999 dan pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 43 Tahun 1999, pasal 2 
Undang-undang No. 43 tahun 1999.

Kemudian yang dimaksud dengan penyelenggara Negara sesuai ketentuan 
pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 adalah pejabat yang 
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang 
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai 
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun Pejabat Negara 
yang menjalankan fungsi eksekutif, seperti: Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali 
Kota. Sedangkan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi legislatif adalah 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sementara 
Pejabat Negara yang menjalankan fungsi yudikatif adalah para Hakim.
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Analisis Menurut perbuatan yang dilakukan terdakwa yang termasuk dalam Pasal 
12 yakni menerima hadiah atau janji. Hadiah berarti suatu pemberian berupa 
barang, uang atau jasa. Sedangkan janji adalah suatu pernyataan kesanggupan 
akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu di 
kemudian hari. Untuk itu harus diperhatikan tugas dan fungsi dari pegawai negeri 
atau penyelenggara negara. Misalnya menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain berarti, bahwa dengan dilakukannya tindak pidana korupsi tersebut harta 
kekayaannya atau orang lain semakin bertambah secara melawan hukum. Berarti 
perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku termasuk 
norma agama, adat-istiadat, kebiasaan atau moral. Di samping itu, dapat juga 
berupa pemotongan-pemotongan atas pembayaran yang dilakukan. Atau 
meminta jasa atas penyerahan barang yang dilakukan. Atau turut serta dalam 
pemborongan, padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 
Perbuatan ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara 
langsung berarti dia sendiri yang menjadi pemborongnya. Sedangkan secara 
tidak langsung berarti menggunakan tangan orang lain untuk memborongnya, 
tetapi sesungguhnya dia sendirilah pemborong itu. Misalnya menggunakan 
keluarga, kawan atau kroni untuk melakukannya. 

Kesimpulan Dari analisa yang telah diuraikan di atas, dalam rangka menjawab pertanyaan 
penelitian, maka akan diuraikan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari 
hasil penelitian, yaitu:
1. Bahwa penerapan hukum pidana materil dalam dakwaan oleh jaksa 

penuntut umum seharusnya menjadikan Pasal 12 Undang-undang Tindak 
Pidana Korupsi menjadi dakwaan Primer. Seharusnya terdakwa dituntut dan 
dinyatakan terbukti melanggar pasal 12 Undang-undang No.31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  jo. 
Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena dalam pembuktian kasus tersebut di atas unsur 
pidana dan jenis tindak pidananya lebih cenderung mengarah ke Pasal 12 dan 
bukan pasal 11 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah diubah dengan Undang-undang No. 
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa yakni melakukan “Tindak pidana korupsi 
secara berlanjut” harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. 
Karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni, terdakwa 
mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan,  dan tidak ada alasan pemaaf.
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Contoh kasus II Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama yang dapat 
dipertanggungjawabkan oleh pelaku Wa Ode Nurhayati dengan No. Putusan 30/
PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST :

Judul Komisi Pemberantasan Korupsi
VS Wa Ode Nur Hayati

Sejarah procedural •	 Atas	putusan	pengadilan	negeri	yang	menyatakan	Wa	Ode	terbukti	melakukan	
tindak pidana sesuai tertuang dalam dakwaan ke satu primer yakni, Pasal 12 
ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah 
diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP dalam kasus DPID. Serta terbukti 
melakukan TPPU sesuai dakwaan kedua primer pada pasal 3 UU No 8/2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  dengan vonis enam tahun 
penjara disertai denda Rp500 juta.

•	 Atas	putusan	pengadilan	tinggi	yang	menguatkan	putusan	pengadilan	tingkat	
pertama

•	 Putusan	MA	di	tingkat	Kasasi	Nomor	Perkara:	884	K/PID.SUS/2013	ini	diketok	
palu majelis 28 Mei 2013 Menyatakan menolak Permohonan kasasi terpidana. 
Putusan ini memperkuat putusan sebelumnya yang dijatuhi Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Fakta-fakta Fakta kasus : 
Pada sekitar tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 November 2010, 

bertempat di Restoran Pulo Dua Senayan, di Gedung DPR RI  dan di Bank Mandiri 
KCP Jakarta DPR RI di Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, WA ODE NURHAYATI, 
S,Sos selaku penyelenggara negara Anggota   Komisi VII DPR RI dari FPAN serta 
Anggota Badan Anggaran DPR RI 2009-2014 menerima hadiah atau janji 
sejumlah Rp6.250.000.000,- yang berasal dari Fahd El Fouz & Hans Andi Surahman 
Rp.5.500.000.000,-, dan dari Saul Paulus David Nelwan Rp. 350.000.000,- serta 
dari Abram Noah Mambu Rp.400.000.000,- Padahal diketahui atau patut 
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan 
agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya, yaitu mengetahui bahwa pemberian itu karena terdakwa sebagai 
anggota Badan Anggaran DPR RI mempunyai kewenangan untuk mengusahakan 
agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan 
Kabupaten Minahasa sebagai penerima Dana Alokasi PPID tahun Anggaran 
2011. Ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 UU No.28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Pasal 208 ayat (3) UU No. 27 
Tahun 2009 tentang  MPR, DPR, DPD & DPRD dan  Pasal 281 ayat (3) Keputusan 
DPR RI No. 01/DPR-RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tetang Peraturan 
Tata Tertib DPR-RI. 
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Terdakwa WON pada tanggal 22 Oktober 2010  sampai dengan 30 September 
2011, bertempat di Gedung DPR RI, Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI  jalan Gatot 
Subroto Jakarta Pusat dan jalan Guntur Nomor 40 Jakarta Selatan, melakukan 
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan 
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 yaitu menempatkan uang atas nama Terdakwa di Mandiri 
KCP Jakarta DPR-RI yang seluruhnya sejumlah Rp50.595.979.593,77 (lima puluh 
miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratustujuh puluh sembilan ribu 
lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) rekening No.102-00-
0551613-0. Padahal Terdakwa sejak dilantik bulan Oktober 2009 sampai dengan 
September 2011 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.699.393.050,00 
(satu milliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh 
tiga ribu lima puluh rupiah) yang ditempatkan di  Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-
RI pada Nomor Rekening   102-00-05253502, terdiri dari   gaji dan tunjangan 
(Rp1.233.741.800,-) serta honor/pendapatan resmi lainnya (Rp465.651.250,-).

Dalam kurun waktu 8 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 
melalui beberapa kali transaksi, uang masuk sejumlah Rp50.595.979.593,77 
(lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratustujuh puluh 
sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang 
ditempatkan pada rekening No.102-00-0551613-0. Mandiri KCP Jakarta DPR-
RI yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa merupakan hasil tindak 
pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan, yaitu berasal dari: 
A. Uang masuk dari mengusahakan alokasi DPID 2011 Rp6.250.000.000,- 

terdiri dari:
•	 Penerimaan	dari	 Fahd	El	 Fouz	&	Haris	Andi	 Surahman	unttuk	 jasa	 5-6	%  	

proyek DPID Kab Aceh Besar, Kab Pidie Jaya, Kab Bener Meriah sejumlah 
Rp.5.500.000.000,-

•	 Penerimaan	dari	Saul	Paulus	David	Nelwan	dan	Abram	Noah	Mambu	untuk	
jasa 5-6% proyek DPID Minahasa sejumlah Rp.   750.000.000,-

B.  Uang masuk sejumlah Rp.44.345.979.593,77, terdiri dari:
•	 Setoran	 pemindah	 bukuan	 selama	 tahun	 2010&	 2011	 sejumlah	

Rp21.471.255.000,-                                                                         
•	 Setoran	tunai/pemindah	bukuan	dari	pihak	lain	sejumlah	Rp.	6211.700.000,-                                            	
•	 Penerbitan	Gadai	Deposito	No.	100204564295	sejumlah	Rp.9.000.000.000,-
•	 Bunga	Rek	No.1020005516130	sejumlah	Rp.    	65.585.295,
•	 Bunga	Deposito	rek	no.	100204564295	sejumlah	Rp449.753.426,-
•	 Bunga	Deposito	Rek	No.1440204510231	sejumlah	Rp4.053.698,-
•	 Pencairan	Rek	AXA	Mandirib70000455555	sejumlah		Rp2.236.232.174,-
•	 Pemindahan	Rek	USD	Mandiri	102-00-09088888	sejumlah	Rp5.157.400.000,-

Kemudian Terdakwa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan dan 
membayarkan uang yang ada pada rekening No.102-00-0551613-0 Mandiri KCP 
Jakarta DPR-RI tersebut, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul harta kekayaan, dengan cara-cara pengalihan sebagai berikut:
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•	 Membayar	melalui	pemindah	bukuan	kepada	rekening	PT.	AXA	MANDIRI	
Financial Service di Bank Mandiri masing-masing:
a.  Atas nama Terdakwa sejumlah   Rp2.500.000.000,-
b. Atas nama anak Terdakwa sejumlah   Rp100.000.000,-
c. Mengalihkan ke Deposito a/n Terdakwa sejumlah   Rp10.100.000.000,-
d. Bayar angsuran bunga hutang deposito sejumlah   Rp567.494.304,-
e. Bayar Angsuran pembelian rumah Jl. Guntur 64 sejumlah     

Rp7.950.000.000,
f. Pembelian Apartemen Permata Residence sejumlah   Rp850.000.000,-
g. Belanja, transf ke rek gaji sejumlah   Rp150.388.000,-
h. Mengalihkan dgn tarik tunai 2010-2011 sejumlah    Rp7.063.250.000,-
i. Mengalihkan tunai bertahap sejumlah    Rp17.410.080.000,-
j. Transfer ke pihak ketiga sejumlah    Rp3.003.061.750,-
k. Belanja melalui Debit Mandiri sejumlah Rp808.166.697,-    

Isu Berdasarkan fakta kasus dan putusan hakim di setiap tingkat pemeriksaan 
menggambarkan adanya tindak pidana pencucian uang. Sementara pasal 78 UU 
TPPU memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa 
harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU TPPU dengan cara 
mengajukan alat bukti yang cukup, maka yang menjadi isu dalam kajian ini adalah:
 1. Bagaimana apabila dalam suatu perkara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat 

membuktikan tindak pidana asal dari sebagian uang atau harta kekayaan yang 
didakwakan?

2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban hukum pidana pada kasus 
pencucian uang (Money Londry) yang dilakukan oleh terdakwa Wa Ode 
Nurhayati?

Aturan Dalam setiap kasus demikian pula dengan kasus ini, penerapan hukum secara 
konkrit harus didasarkan pada: 
a. Ketentuan Perundang-undangan 

•	 Pasal	 69	 jo	 Pasal	 78	 UU	 No.	 8	 Tahun	 2010	 Tentang	 Pencegahan	 dan	
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang 

•	 Pasal	 12	 huruf	 a	 UU	 No.	 31	Tahun	 1999	Tentang	 Pemberantasan	Tindak	
Pidana Korupsi Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

•	 Pasal	5	ayat	2	jo	Pasal	5	ayat	1	huruf	a	Undang-undang	No.	31	Tahun	1999	
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

•	 Pasal	 11	 UU	 No.	 31	 Tahun	 1999	 Tentang	 Pemberantasan	 Tindak	 Pidana	
Korupsi

•	 Pasal	 3,4	 UU	No.8	 tahun	 2010	 tentang	 Pencegahan	 dan	 Pemberantasan	
Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
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Analisis Menyimak pertimbangan hukum hakim dan posisi kasus tersebut di atas, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyidikan dan 
penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Ini dilakukan apabila KPK 
dalam melakukan penyidikan awal tindak pidana korupsi menemukan atau 
ditemukan adanya fakta telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dalam 
memeriksa tindak pidana korupsi diteliti atau ditelusuri kemana larinya uang 
hasil korupsi itu. Sehingga penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian uang digabung. Hal ini sesuai pasal 74 dan pasal 75 
Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 
: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 2 ayat (3) 
menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”, dan jaksa 
yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian atau berasal 
dari Kejaksaan, yang bertugas menangani perkara tindak pidana korupsi. Karena 
Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga yang melaksanakan kekuasan negara 
di bidang penuntutan, sehingga tidak ada lembaga/badan lain selain Kejaksaan 
yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan (pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor : 16 Tahun 2004) dan jaksa itu diangkat dan berhentikan oleh 
Jaksa Agung (pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004). Disamping 
itu untuk mewujudkan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan. 
Hal ini selaras dengan ketentuan sebagaimana pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar 
pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas cepat, 
tepat, sederhana, dan biaya ringan. Tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Selain 
itu berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana pencucian uang yang 
tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) berhak dan berwenang melakukan penuntutan tindak pidana 
pencucian uang yang tindak pidana asalnya (predicate crime) berasal dari tindak 
pidana korupsi. Apabila KPK dalam melakukan penyidikan awal tindak pidana 
korupsi menemukan atau ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup 
terjadinya tindak pidana pencucian uang, dengan cara menggabungkan tindak 
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa jaksa pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) berwenang untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian uang. Apabila KPK dalam melakukan penyidikan 
awal tindak pidana korupsi menemukan atau ditemukan adanya fakta telah 
terjadi tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi 
merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian 
uang sehingga dalam penyidikan dan penuntutannya digabungkan tindak 
pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan 
dalam pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, 
sebagai perwujudan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan, serta 
merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengadili 
perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (predicate 
crime) adalah tindak pidana korupsi (pasal 6 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).
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Analisis Secara umum mekanisme penanganan perkara di Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hingga 
putusan pengadilan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
KUHAP. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) dan 
pasal 38 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana 
yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, serta segala 
kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Begitu juga dengan perkara tindak pidana pencucian 
uang, mekanisme penuntutan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dasarnya sama dengan penuntutan 
tindak pidana korupsi yang sudah biasa dilakukan. Hanya saja bedanya sejak dari 
penyidikan hingga penuntutannya tindak pidana korupsi dengan tindak pidana 
pencucian uang sudah digabung. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 74 
dan pasal 75 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 dan pasal 6 Undang-Undang 
Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi. Dengan telah 
diputusnya perkara atas nama terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos (anggota DPR RI) 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut 
menjadi kenyakinan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak ragu 
lagi dan lebih giat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Memang diakui sempat terjadi keragu-raguan  pada awal akan menggunakan 
undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam tingkat penuntutan. 
Akhirnya terjadi diskusi atau perdebatan antara penyidik, jaksa, dan Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 
: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang termasuk undang-undang yang baru dalam peraturan perundangan-
undangan pidana kita maka memerlukan waktu untuk memahami dan mengerti 
secara utuh tentang isi dari undang-undang tersebut. Setelah melalui diskusi 
tersebut pada akhirnya disepakati untuk menggabungkan penuntutan tindak 
pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.

Kesimpulan Dari analisa yang telah diuraikan di atas, dalam rangka menjawab pertanyaan 
penelitian, maka akan diuraikan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari 
hasil penelitian, yaitu : 
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyidikan dan 

penuntutan tindak pidana pencucian uang, apabila KPK pada penyidikan awal 
tindak pidana korupsi menemukan atau ditemukan adanya fakta atau bukti 
permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dalam 
memeriksa tindak pidana korupsi diteliti dan ditelusuri kemana larinya uang 
hasil korupsi itu. Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan   tindak 
pencucian uang digabung, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak 
pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang, berdasarkan 
ketentuan dalam pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengadili perkara 
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (predicate crime) 
adalah tindak pidana korupi (pasal 6 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa Wa Ode Nurhayati yakni melakukan “Tindak Pidana 
Pencucian Uang” harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Ini 
karena tindakan itu memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 
yakni, terdakwa mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan,  dan Tidak ada 
alasan pemaaf.



289

BAB 6  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

6.6 Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 serta Pasal 21 
sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 2000 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidananya adalah : 
“Setiap orang” yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

Orang perseorangan berarti adalah orang individu atau dalam bahasa 
KUHP dirumuskan dengan kata Barang Siapa.

Sedangkan korporasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
jo. UU Nomor 21 tahun 2001 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan 
hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan 
Indonesische Maatchapij op Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang yang 
tidak berbadan hukum dapat berupa Firma (Fa), Commanditaire Vennootschap 
(CV).

1. Orang Perorangan (manusia)
Kalau diperhatikan sejarahnya, dalam pasal-pasal KUHP belum dikenal 

sebutan atau istliah korupsi, tetapi suap, baik aktif maupun pasif. Pelaku tindak 
pidana menurut Pasal 209 sampai dengan Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 
415, Pasal 416, Pasal Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 425 dan 
Pasal 435 KUHP semula dirumuskan dengan kata “barangsiapa” artinya orang 
perseorangan. Pasal-pasal tersebut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 
ditarik menjadi pasal-pasal tindak pidana korupsi dengan perluasan pengertian 
tentang pegawai negeri yang semula hanya seperti yang dirumuskan dalam Pasal 
92 KUHP.

Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 tahun 2001, di mana pelaku tindak pidana 
dirumuskan “setiap orang” yang berarti orang perseorangan dan korporasi. Orang 
perseorangan berarti adalah orang secara individu. Sedangkan korporasi dapat 
berbentuk badan hukum atau tidak. 

Setiap orang adalah baik yang berstatus swasta, maupun Pegawai Negeri. 
Pengertian Pegawai Negeri dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi :

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang 
kepegawaian, yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan, Pegawai 
Negeri adalah:

 Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat 
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai 
tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lain, dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 
 Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri itu 
terdiri dari :

1. Pegawai Negeri terdiri dari :
 a.  Pegawai Negeri Sipil
 b.  Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
 c.  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksudkan dalam ayat (1) huruf 

a, terdiri dari :  
 a.  Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
 b.  Pegawai Negeri Sipil Daerah.

 Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa :

Yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah 
Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, 
Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Kepaniteraan 
Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara 
lainnya. 
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 Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pegawai negeri Sipil Daerah 
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi. Kabupaten/ Kota yang 
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi 
induknya.

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang - 
Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 92 yang  menyebutkan: 

1. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, 
DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II);

2. Orang-orang yang diangkat menjadi anggota Badan Pembentuk 
Undang-Undang;

3. Anggota Badan Pemerintah;
4. Badan Perwakilan Rakyat;
5. Anggota Dewan Waterscha;
6. Kepala Rakyat Indonesia Asli;
7. Kepala golongan Timur Asing;.
8. Hakim;
9. Hakim Wasmat;
10. Hakim Administratif (P4P/P4D, Majelis Perpajakan, BAPEK dan 

lain-lainnya);
11. Ketua/ anggota Pengadilan Agama;
12. Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan negara dan daerah  
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

2. Korporasi 
Selain orang-perorang yang dapat menjadi subyek tindak pidana 

korupsi yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat 
pula menjadi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dibebankan 
pertanggungjawaban pidana. Namun berbeda dengan subyek manusia atau orang, 
korporasi tidak mempunyai sifat atau kejiwaan (kerohaniaan) seperti halnya 
manusia alamiah. Persoalan tersebut dapat diatasi apabila kita menerima konsep 



292

BAB 6  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

keperlakuan fungsional (functioneel daderschap).481 Menurut Wolter, keberlakuan 
fungsional (functioneel daderschap) adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim 
menginterpretasi tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya 
memenuhi persyaratan dari masyarakat.482 

Pengakuan korporasi (recht person) sebagai subyek hukum dalam hukum 
pidana penuh dengan hambatan-hambatan, tidak seperti pengakuan subyek 
hukum pidana pada manusia.

Menurut Hamzah Hatrik, terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut 
terjadi:483 

1. Begitu kuatnya teori fiksi (fiction theory) yang dicetuskan oleh Von 
savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari 
manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya 
hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi atau 
lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subyek hak dan perseorangan, 
tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia;

2. Masih dominannya asas universitas delinguere non potest yang berarti 
badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam 
sistem hukum pidana di banyak negara. Asas ini merupakan hasil 
pemikiran dari abad ke-19, di mana kesalahan menurut hukum pidana 
selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia. 
Sehingga erat kaitannya dengan individualisai KUHPidana.

Dalam konteks KUHP yang hingga saat ini masih diberlakukan di Indonesia, 
asas tersebut ternyata begitu mempengaruhi kemunculan Pasal 59 KUHP yang 
berbunyi :

Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap 
pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka 
hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata 
bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya.  

Pasal 59 KUHP tersebut esensinya berbicara tentang tindak pidana yang 
hanya bisa dilakukan oleh manusia, tidak termasuk korporasi.

Dalam perkembangannya terdapat usaha untuk menjadikan korporasi 
sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban 

481  Edi Yunara, 2005, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung, hal. 30
482  Setiono,2002,Kejahatan Korporasi,Averroes Press, Malang, hal. 130
483  Dalam Mahrus Ali, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 64-65
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melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang 
korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan 
oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat 
yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Oleh 
karena itu dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban 
seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-
tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum dalam hukum pidana.484 

Adapun tahap-tahap perkembangan korporasi menjadi subyek hukum 
dalam hukum pidana adalah :485

1.  Tahap pertama, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban 
yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan 
bertanggung jawab. Namun demikian, kesulitan yang muncul adalah 
dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, sedangkan 
tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggung jawab, maka 
bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya? 
Kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan 
korporasi sebagai subyek hukum pidana pada tahap kedua.

2.  Pada tahap kedua, ditandai dengan pengakuan yang timbul   sesudah 
Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu tindak 
pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggung jawab untuk 
itu menjadi beban bagi pengurus korporasi. Perumusan yang khusus 
ini, yaitu apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh suatu 
pimpinan atau karena suatu korporasi, tuntutan pidana dan pidana 
harus harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-
lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada 
mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata 
memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam 
tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi 
yang dapat dipertanggungjawabkan  secara pidana adalah pengurusnya 
yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Dalam tahap ini 
pertanggungjawaban pidana pada korporasi secara langsung masih 
belum muncul. 

3.  Tahap ketiga, merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung 
korporasi. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut 

484  Ibid, hal. 66
485  Ibid, hal. 67-68
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korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum 
pidana. Alasan lain adalah karena dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, 
keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh 
masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin 
seimbang apabila pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi 
saja. Juga diajukan alasan bahwa, dengan hanya memidana para 
pengurus, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan 
mengulangi delik tersebut. Dengan demikian korporasi dengan jenis 
dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat 
memaksa korporasi itu menaati peraturan yang bersangkutan.

Untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai 
subyek tindak pidana tidaklah mudah. Karena, korporasi sebagai subyek tindak 
pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan seperti halnya manusia alamiah.

Menurut Sue Titus Reid, pada mulanya orang tidak menerima 
pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana. Hal ini karena 
korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia, sehingga tidak mungkin 
melakukan kesalahan. Kemudian pidana penjara tidak mungkin diterapkan 
pada korporasi. Namun karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh 
kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum, timbul juga pemikiran untuk 
mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Sekarang ini korporasi 
atau badan-badan usaha dalam dunia bisnis dapat diminta pertanggungjawaban 
pidananya secara luas atas tindak pidana yang dilakukan oleh agen-agen korporasi 
yang bertindak atas nama korporasi tersebut.486  

Selain itu, Suprapto berpendapat bahwa korporasi bisa dipersalahkan 
apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-
alat perlengkapannya. Kesalahan itu bukan individual, akan tetapi kolektif karena 
korporasi menerima keuntungan.487 

Berbeda dengan pandangan  Suprapto, Roeslan Saleh yang berpandangan 
dualistis mengemukakan bahwa untuk membedakan dapat dipidananya perbuatan 
dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan 
perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti yang 
seluas-luasnya. Asas geen straf zonder schuld tidak mutlak berlaku. Artinya untuk 
mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus memperhatikan kesalahan 
pembuat, tetapi cukup berdasarkan adagium res ipsa loquitur (fakta sudah bicara 

486  Dalam Edi Yunara, Op. Cit, hal. 28-29
487  Dalam Setiono, Op. Cit, hal. 130
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sendiri).48841 Karena realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa kerugian dan 
bahaya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik 
kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial. Disamping itu yang 
menjadi korban bukan hanya orang perorangan, melainkan juga masyarakat dan 
negara.

Dengan demikian mengenai pertanggungjawaban korporasi ini, maka 
terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung 
jawab;

2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.489 
Apabila kita menerima konsep functional daderschap, kemampuan 

bertanggung jawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi 
dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa tujuan 
dan dalam pencapaian tujuan   korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui 
perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab 
orang-orang berbuat untuk   untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi 
kemampuan bertanggung jawab korporasi sebagai subyek tindak pidana.490

Menurut Joko Sumarto, pada dasarnya sebuah korporasi bertanggung jawab 
untuk setiap perbuatan dari agen-agenya. Demikian juga jika agen tidak dalam 
kedudukannya di bawah manajemen. Sebagai kriteria ialah fungsi atau tugas dari 
manajemen korporasi, tanpa memperhatikan jabatan pelaku tersebut.491 

Joko Sumarto mengemukakan, supaya korporasi dapat dimintai 
pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan agen-agennya, yang 
dikenal dengan actus reus artinya perbuatan-perbuatan harus di dalam lingkup 
kekuasaannya. Dengan kata lain dalam menjalankan tugas itu dalam cakupan 
tugas korporasi. Unsur yang lain   adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan 
secara sengaja (mens rea) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap 
jiwa atau mentalnya.492

Menurut Muladi. pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai 
pelaku tindak pidana dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :493 

488  Ibid, hal. 131
489  Edi Yunara, Op. Cit, hal. 30
490  Setiono, Op. Cit, hal 134
491  Djoko Sarwoko, 1997, Tindak Pidana Korporasi dan Etika Bisnis, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XIII, No. 146, November, 

hal. 150
492  Ibid, hal. 150
493  Dalam Dwidja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV Utomo, 

Bandung, hal. 34



296

BAB 6  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

1. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur 
atas dasar keseimbangan, keselarasan,dan keserasian antara kepentingan 
individu dan kepentingan social;

2. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
1945;

3. Untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan)’
4. Untuk perlindungan konsumen;
5. Untuk kemajuan teknologi.

Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban suatu badan hukum   
(korporasi), yaitu mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap badan hukum 
(korporasi) itu sendiri. Dalam hal ini menurut E.Y Kanter dan Sianturi yang telah 
menyimpulkan tentang ketentuan mnengenai pemidanaan terhadap suatu badan 
hukum atau perserikatan, antara lain :  494   

1. Bahwa pemidanaan itu pada prinsipnya bukan ditujukan/diarahkan 
kepada badan hukum atau perserikatan, tetapi sebenarnya pada 
sekelompok manusia yang bekerja sama untuk suatu tujuan atau yang 
mempunyai kekayaan bersama untuk sesuatu tujuan yang tergabung 
dalam badan tersebut;

2. Adanya beberapa ketentuan yang harus menyimpang dari penerapan 
hukum pidana (umum) terhadap badan-badan tersebut dalam hal 
badan-badan itu dapat dipidana, seperti tidak mungkinnya menjatuhkan 
pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara, kurungan) padanya. 
Tidak mungkinnya pidana denda diganti dengan pidana kurungan dan 
sebagainya.

6.7  Penyertaan (Deelneming) 

Menurut Syed Hussain Alatas, ada 9 (sembilan) tipe tindak pidana korupsi 
adalah: 495

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Korupsi dengan berbagai macam akal di balik pembenaran hukum;

494  E.Y Kanter dan Siantur, Op. Cit. hal. 221-222
495  Syed Hussain Alatas, Sosiologi Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1986, hal 11
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5. Mereka yang terlibat korupsi adalah menginginkan keputusan yang 
tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan;

6. Tindak pidana korupsi mengandung penipuan, baik pada badan politik 
atau masyarakat umum;

7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghinaan kepercayaan;
8. Selain bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari 

mereka yang melakukan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 

pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;

Berdasarkan pendapat   Syed Hussain Alatas tersebut bahwa salah satu tipe 
tindak pidana korupsi adalah terjadinya  selalu melibatkan lebih dari satu orang, di 
mana dalam Ilmu Hukum Pidana disebut dengan penyertaan (deelneming). Jenis 
penyertaan (deelneming) yang sering terjadi adalah turut serta(medepleger) dalam 
tindak pidana korupsi.   

Menurut Simons, van Hattum dan Hazewinkel-Suringa bahwa penyertaan 
sebagai srtafausdehnungsgrund (dasar memperluas dapat dipidananya orang), 
membahas persoalan pertanggungjawaban pidana.496

1. Pengertian Deelneming
Secara etimologi, kata deelneming berasal dari bahasa Belanda deelnemen 

yang berarti menyertai, dan kata deelneming yang dapat diartikan penyertaan.
Menurut Leden Marpaung, deelneming diartikan suatu delik yang dilakukan 

lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan 
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana.497

Lebih lanjut Leden Marpaung   menjelaskan bahwa deelneming menurut 
sifatnya terdiri atas :498

a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap 
peserta dihargai sendiri-sendiri.

b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari 
peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

496  Barda Nawawi Arief, 1993, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Bahan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro, Semarang, hal.28.

497  Leden Marpaung,  2005,Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal 77.
498  Ibid, hal 77.
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Penyertaan (deelneming) diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut :

Pasal 55:
1. Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau 
yang turut melakukan perbuatan itu;

2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah 
memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, 
ancaman atau tipu karena member kesempatan, ikhtiar atau 
keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan 
itu dilakukan

2. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub b itu, yang 
boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan 
yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu

Pasal 56 : 
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana :
1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan 

itudilakukan;
2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Penyertaan sebagai ketentuan umum yang diatur dalam KUHP berlaku 
untuk buku II (tentang Kejahatan) dan bukum III (tentang Pelanggaran), juga 
berlaku untuk penyertaan dalam tindak pidana yang diatur di luar KUHP. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP bahwa ketentuan-ketentuan dalam 
Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku dengan perbuatan-perbuatan 
yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya yang diancam dengan pidana, 
kecuali jika undang-undang menentukan lain.   

2. Bentuk- bentuk Penyertaan  (Deelneming)
Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka bentuk-bentuk 

penyertaan (deelneming) adalah :
a. Pembuat (dader) berdasarkan Pasal 55 KUHP terdiri dari :

a) Pelaku (pleger)
 Menurut Adami Chazawi, pelaku adalah orang yang melakukan 
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sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang 
paling bertanggung jawab atas kejahatan.499

 Menurut Leden Marpaung  , yang dimaksud dengan pelaku adalah 
orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan 
oleh undang-undang, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif.500

b) Orang yang menyuruh Melakukan (Doenpleger)
 Menurut Barda Nawawi Arief,  doenpleger adalah orang melakukan 

perbuatan dengan perantaraan orang lain. Sedang perantara ini 
hanya diumpamakan sebagai alat.501

 Dengan demikian menurut Barda Nawawi Arief  bahwa :502 
 Pada menyuruh melakukan ada 2 (dua) pihak yakni pembuat     

langsung (manus ministra) dan pembuat tidak langsung (manus 
domina). Pada menyuruh melakukan terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut :
-  Alat yang dipakai adalah manusia;
-  Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati);
-  Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c) Orang yang Turut Serta (Medepleger) 
 Undang-undang tidak memberikan definisi, menurut MvT bahwa 

orang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan 
sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. 
Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana 
adalah sama.

 Antara kata turut melakukan dengan kata bersama-sama pada 
hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya dalam 
pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama.

 Menurut Adami Chazawi,  syarat adanya medepleger adalah:503

a. Ada kerjasama secara sadar;
b. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama 

ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
c. Ada pelaksanakan bersama secara fisik, yang menimbulkan 

selesainya delik yang bersangkutan.

499 Adami Chazawi,  2002, Pelajaran Hukum Pidana III (Percobaan dan penyertaan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 58.
500 Adami Chazawi, Ibid, hal. 78.
501 Barda Nawawi Arif, 1993, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Badan Penyediaan bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro, Semarang,  hal. 31.
502 Ibid, hal.31.
503 Adami Chazawi, Op. Cit, hal 78.
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 Menurut Pompe bahwa turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak 
pidana itu ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu :504

a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam   rumuan  
delik;

b. Salah seorang memenuhi semua rumusan delik, sedang yang 
lain tidak;

c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik, akan tetapi 
mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

d) Penganjuran/Pembujukan (uitlokker)
 Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk 

melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana 
yang ditentukan dalam undang-undang.

 Syarat penganjuran yang dapat dipidana adalah :
a. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk   

melakukan tindak pidana;
b. Menggerakannya dengan menggunakan sarana-sarana seperti 

tersebut dalam KUHP (bersifat limitatif );
c. Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan karena 

hal-hal tersebut pada a dan b (jadi ada psychische causaliteit);
d. Si pembuat materiil tersebut melakukan tindak pidana yang 

dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana.
e. Pembuat materiil tersebut harus dapat dipertanggungawabkan 

dalam hukum pidana.
e) Pembantuan  (Medeplichtige)

           Menurut Pasal 56 KUHP, ada 2 (dua) jenis pembantuan yaitu :
a. Jenis pertama : 

•	 waktunya	:	yaitu	pada	saat	kejahatan	dilakukan,
•	 caranya	 :	 tidak	 ditentukan	 secara	 limitatif  	 dalam	 undang- 

undang,
b. Jenis kedua

•	 waktunya	:	sebelum	kejahatan	dilakukan
•	 caranya	:	ditentukan	secara	limitatif	dalam	undang-undang	

(yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan).

504  Barda Nawawi Arief, Op. Cit hal 33.
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 Pembantuan jenis pertama mirip dengan turut serta   (medepleger). 
Perbedaannya sebagai berikut:505

1. Pada pembantuan, menurut ajaran penyertaan obyektif, 
perbuatannya hanya merupakan perbuatan membantu/
menunjang (ondersteuningshanling). Sedangkan pada turut 
serta, perbuatannya merupakan perbuatan pelaksanaan 
(uitvoeringshandeling);

2.  Pada pembantuan, menurut ajaran subyektif, kesengajaan 
merupakan animus socii (hanya untuk memberi bantuan saja 
pada orang lain), tidak harus ada kerja sama yang disadari (beweste 
samenwerking), pembantu tidak mempunyai kepentingan/tujuan 
sendiri. Sedangkan pada turut serta, kesengajaan merupakan 
animus coauctores (diarahkan untuk mewujudkan delik), harus 
ada kerja sama yang disadari (bewuste samenwerking) dan orang 
yang turut serta mempunyai kepentingan/tujuan sendiri;

3. Pada pembantuan, terhadap pelanggaran tidak dipidana Pasal 
60 KUHP). Sedangkan pada turut serta kejahatan   maupun 
pelanggaran dapat dipidana.

4.  Pada pembantuan maksimum pidananya dikurangi sepertiga 
Pasal 57 ayat (1) KUHP. Sedangkan pada turut serta maksimum 
pidananya sama dengan si pembuat (Pasal 55 KIHP). 

  Pembantuan jenis kedua mirip dengan penganjuran (uitlokking). 
Perbedaannya adalah bahwa pada penganjuran, kehendak untuk 
melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si 
penganjur (ada kualitas psikhis). Sedangkan pada pembantuan, 
kehendak jahat pada pembuat   materiil ada sejak semula (tidak 
ditimbulkan oleh si pembantu).506 

  Pada tindak pidana korupsi, bersadarkan Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pembantuan 
melakukan tindak pidana korupsi dipidana, dipidana dengan pidana 
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 
sampai Pasal 14 undang-undang tersebut.

505  Barda  Nawawi Arief, Ibid, hal. 42.
506  Ibid, hal. 42-43.
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6.8  Turut Serta Korporasi dalam Tindak pidana Korupsi      

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa jenis penyertaan yang sering 
terjadi dalam tindak pidana korupsi adalah turut serta (medepleger). Pertanyaan 
yang muncul kapan konsep turut serta diterapkan pada korporasi?, sedangkan 
syarat terjadinya kerja sama secara fisik yang menjadi persyaratan turut serta 
(medepleger) sulit terpenuhi, karena umumnya korporasi tidak melaksanakan tidak 
melakukan tindak pidana secara langsung oleh partner kerjanya.

Menurut Mahrus Ali, paling tidak terdapat dua kemungkinan terjadinya 
tindak pidana yang melibatkan korporasi   bersama entitas hukum yang lain 
(manusia) yaitu:507 

1. Adakalanya pengurus korporasi bersama dengan orang lain dari luar 
korporasi bertindak bersama secara  fisik melakukan misalnya genosi dan 
kejahatan terhadap kemanusiaaan. Dalam situasi ini, untuk menentukan  
ada tidaknya penyertaan yang dilakukan pengurus korporasi, maka 
perlu dikaji apakah tindakan pengurus ketika melakukan tindak pidana 
masih dalam ruang lingkup  dan fungsi-fungsi kewenangan korporasi 
atau tidak. Bila jawabannya adalah ya, maka penyertaan dalam tindak 
pidana terjadi pada situasi ini.

2. Adakalanya pengurus korporasi tidak melakukan kerja sama fisik secara 
bersama-sama dengan pelaku yang lain pada saat melakukan perbuatan 
yang dilarang. Pelaku yang secara fisik melakukan perbuatan tersebut 
adalah pihak lain. Tetapi semua fasilitas yang diperlukan pelaku 
disediakan oleh korporasi. Situasi ini tidak bisa dikategorikan sebagai 
pembantuan, karena penyediaan semua kebutuhan dan fasilitas yang 
diperlukan pelaku menentukan terjadi tidaknya tindak pidana. Padahal 
pada pembantuan, sifat bantuan tidak menentukan terjadi tidaknya 
delik yang dituju oleh pelaku. Selain itu, situasi seperti itu bukan 
juga merupakan penganjuran/pembujukan, karena sejak awal pelaku 
memang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana. Kalaupun 
situasi itu dimasukkan dalam turut serta, masalah yang muncul adalah 
terkait dengan keterlibatan secara fisik para pelaku dalam pelaksanaan 
tindak pidana di lapangan, karena yang menjadi pelaku nyata bukan 
korporasi tapi entitas lain yakni manusia.

507  Mahrus Ali, Op. Cit, hal 85.



303

BAB 6  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

Selanjutnya Mahrus Ali berpendapat, turut serta melaksakan suatu tindak 
pidana pada korporasi yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tindak pidana 
korporasi. Akan tetapi khusus mengenai konsep turut serta melakukan tindak 
pidana, konsep tersebut perlu direkonstruksi, terutama terkait dengan terjadinya 
kerja sama secar fisik antara pelaku lain dengan korporasi. Dalam tindak pidana 
korpoasi, syarat tersebut perlu diubah yakni cukup apabila antara korporasi dan 
orang lain atau entitas hukum yang lain telah ada pertemuan dan perencanaan 
yang matang untuk terjadinya tindak pidana, tanpa harus mensyaratkan bahwa 
korporasi atau melalui agennya melakukan tindak pidana secara langsung di 
lapangan.508 

Menurut Rammelink, korporasi tidak mungkin melakukan perbuatan 
tertentu, termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa melalui orang-
orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Jadi korporasi hanya 
dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya. Tindak pidana 
korporasi selalu dalam bentuk penyertaan.509

Menurut Chairul Huda, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu 
merupakan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini kedudukan korporasi 
selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana. Tidak mungkin korporasi 
sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat (dader) 
tetapi tidak dapat menjadi pelaku (pleger) tindak pidana.510 

Selanjutnya Chairul Huda berpendapat bahwa terdapat dua hal yang 
memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (pleger), yaitu :511 

1. Dalam hubungan penyertaan yang umum (nonvicarious liability crimes). 
Dalam hal ini pelaku materiilnya adalah pimpinan korporasi, yaitu 
mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan 
dalam korporasi. Dilihat dari hubungan penyertaan yang umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai 
pembuat tindak pidana;

2. Dalam hal hubungan penyertaan (vicarious liability crimes). Dalam hal 
ini pelaku materiilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana 
atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas 
nama koporasi.

508 Ibid, hal. 86.
509 Dalam Mahrus Ali, Ibid, hal 74-75.
510 Chairul Huda, 2006, Dari “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada 

Media, Jakarta, hal. 99
511 Ibid, hal. 99-100
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Contoh kasus dari tingkat Pengadilan Negeri yang menjadikan Baso Ali 
alias BA menjadi terdakwa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 
(orang yang turut melakukan Medepleger) Nomor: 47.pid.sus/2011/PN.MKS :

Judul Jaksa vs Baso Ali S. Alias (BA) Dalam Kasus 
Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama

Sejarah procedural •	 Atas	 putusan	 pengadilan	 negeri	 yang	menyatakan	 BA	 terbukti	 bersalah	
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) 

•	 Atas	 putusan	 pengadilan	 tinggi	 yang	 menguatkan	 putusan	 pengadilan	
tingkat pertama

Fakta-fakta Fakta kasus :
•	 Pada	 Tahun	 2008	 Dinas	 Kelautan	 dan	 Perikanan	 Kabupaten	 Kepulaan	

Selayar memperoleh Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan 
Daftar Isian Kegiatan (DIK) sebesar Rp355.955.000,00.- (tiga ratus lima puluh 
lima juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) untuk pengadaan 15 
(lima belah) buah kapal penangkap ikan tradisional (jolloro) dengan harga 
setiap unitnya Rp23.730.346,00.- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh 
ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah);

•	 Penyedia	 barang	 adalah	 CV	 Sophia	 Mega	 Prima	 dengan	 Direktris	 Dg.	
Djibeang yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan dan yang 
secara faktual/riil mengerjakan pengadaan/pembangunan kapal tersebut 
adalah terdakwa, walaupun tidak ada surat kuasa secara tertulis untuk 
melaksanakannya dari CV Sophia Mega Prima;

•	 Kontrak	ditanda	tangani	oleh	Dg.	Djibeang	selaku	Direktris	CV	Sophia	Mega	
Prima dan terdakwa tidak mempunyai kedudukan dalam perusahaan istri 
terdakwa;

•	 Terdakwa	sebagai	pelaksana	pengadaan/pembangunan	kapal	penangkap	
ikan secara faktual/riil menunjuk H. Ahmad untuk mengerjakan 
pembangunan kapal tersebut di Pulau Bonerate. Setelah batas waktu 
penyelesaian berdasarkan kontrak kerja berakhir yaitu tanggal 25 Januari 
2009, 15 (lima belas) unit kapal ikan tradisional (jolloro) belum diserahkan 
seluruhnya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan 
Selayar sebagai pengguna barang, yang diserahkan baru 7 (tujuh) unit;

•	 Pencairan	 dana	 pengadaan	 kapal	 tersebut  	 dilakukan	 sebanyak	 3	 (tiga)	
kali, masing-masing: pencairan pertama uang muka kerja sebesar 
Rp106.000.000,oo.- (seratus enam juta Rupiah), pencairan kedua sebesar 
Rp124.000.000,00.- (seratus dua puluh empat juta Rupiah) dan yang ketiga 
pencairan 100 persen sebesar Rp124.000.000,00.- (seratus dua puluh empat 
juta Rupiah) yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2008 dan pada saat 
itu jumlah kapal belum mencapai 15 (lima belas) unit;

•	 Secara	keseluruhan	dana	yang	telah	dicairkan	melalui	transfer	ke	rekening	
rekanan yaitu CV. Sophia Mega Prima adalah  Rp. 355.955.000,00.- (tiga ratus 
lima puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dikurangi 
PPN sebesar  Rp. 38.831.455,00.- ( tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga 
puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) sehingga anggaran 
yang dicairkan sebesar Rp. 317.123.545,00.- (tiga ratus tujuh belas juta 
seratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima Rupiah);

•	 Dalam	pelaksanaan	proyek	pembangunan	kapal	 tersebut	 terdakwa	 tidak	
ada Surat Kuasa dari pihak perusahaan, terdakwa hanya membantu saja 
sebagai tanggung jawab selaku suami meskipun telah pisah tempat 
tinggal;
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•	 Dari	 dana	 pembangunan	 kapal	 tradisional	 (jolloro)	 tersebut	 ada	 yang	
terblokir di rekening perusahaan;

•	 Dalam	proyek	pembangunan	kapal	tersebut	terdakwa	ikut	membantu	CV.	
Sophia Mega Prima sebagai pemenang lelang, alasan terdakwa membantu 
karena terdakwa adalah suami dari Dg. Djibeang sebagai Direktur CV 
Sophia Mega Prima yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek pengadaan 
kapal, meskipun telah pisah tempat tinggal selama 20 tahun, tetapi jika ada 
pekerjaan terdakwa diminta membantunya;

•	 Sebagai	pemenang	 lelang	setahu	terdakwa	besarnya	penawaran	dari	CV.	
Sophia Mega Prima adalah Rp. 350.000.000,00.- (tiga ratus lima puluh juta 
Rupiah) untuk 15 (lima belas) buah kapal, namun terdakwa tidak tahu pasti 
berapa pagu anggarannya;

•	 Dalam	pelaksanaan	proyek	pembangunan	kapal	 tersebut	 terdakwa	 tidak	
ada Surat Kuasa dari pihak perusahaan. Terdakwa hanya membantu saja 
sebagai tanggung jawab selaku suami meskipun telah pisah tempat 
tinggal;

•	 Terhadap	proyek	 tersebut	 dibuatkan	 kontrak	 kerja	 dan	 terdakwa	pernah	
melihat kontraknya dan di dalamnya ditentukan masa kerja selama 110 
(seratus sepuluh) hari kalender dimulai dari bulan Oktober 2008 sampai 
dengan bulan Februari 2009;

•	 Bentuk	 bantuan	 yang	 terdakwa	 berikan	 yaitu	 terdakwa	 disuruh	mencari	
orang untuk mengerjakan kapal dan terdakwa mendapatkan orang dan 
mengerjakannya di salah satu kepulauan di Selayar;

•	 Setelah	terdakwa	menemukan	orang	untuk	mengerjakan	kapal,	terdakwa	
memesan 5 (lima) buah, tetapi pada bulan Oktober – Februari hubungan 
ke pulau tempat pembuatan kapal sulit sehingga terdakwa kurang kontrol 
dan kapal tidak selesai. Kemudian terdakwa pindah tempat ke pulau lain 
dan memesan 7 (tujuh) buah kapal lagi, tetapi lagi-lagi tidak selesai;

•	 Dalam	 pembuatan	 kapal	 tersebut	 terdakwa	 hanya	 memesan	 kapalnya,	
sedangkan mesinnya terdakwa siapkan sendiri;

•	 Terdakwa	tidak	mengetahui	mengenai	pembayaran,	terdakwa	mendengar	
bahwa pihak rekanan pada bulan Desember 2008 sudah menerima 
pencairan dananya 100 persen, namun pada bulan Desember kapal belum 
diserahkan;

•	 Terdakwa	 pada	 awalnya	 menyerahkan	 7	 (tujuh)	 buah	 kapal,	 kemudian	
belakangan terdakwa serahkan lagi 1 (satu) buah jadi yang terdakwa sudah 
serahkan seluruhnya 8 (delapan) buah dan penyerahan tersebut dibuatkan 
Berita Acara Penyerahan;

•	 Berita	Acara	Penyerahan	yang	mengatakan	telah	selesai	100	persen	tidak	
benar karena kenyataannya tidak demikian;

•	 Setahu	 terdakwa	 tidak	ada	Berita	Acara	Uji	 Fungsi,	 yang	ada	Tim	Khusus	
yang memeriksa kelayakan;

•	 Pembayaran	harga	kapal	kepada	para	pembuat	yang	melakukannya	adalah	
Terdakwa karena mereka hanya kenal Terdakwa bukan kepada CV Sophia 
Mega Prima; 

•	 Terdakwa	yang	melakukan	penyerahan	kapal	kepada	Dinas	Perikanan	dan	
Kelautan Kabupaten Selayar atas nama perusahaan dan terdakwa serahkan 
kepada Saksi Dahyar selaku PPTK;

•	 Penyerahan	7	(tujuh)	buah	kapal	tidak	dibuatkan	Berita	Acara	Penyerahan	
karena pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Selayar langsung 
mengambilnya di Pelabuhan;
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 Fakta-fakta •	 Terdakwa	pernah	melihat	dokumen	pencairan	dana	keseluruhan	dan	yang	
menandatangani adalah Direktris CV. Sophia Mega Prima selaku rekanan 
dan pencairan seluruh dana pengadaan dilakukan pada Desember 2008. 
Saat itu pekerjaan masih berlangsung, kapal belum selesai semuanya, 
bahkan sampai sekarang kapal sejumlah 15 (lima belas) buah yang dipesan 
belum selesai;

•	 Terdakwa	 tidak	 ada	 dasar	 untuk	 membantu	 CV.	 Sophia	 Mega	 Prima	
mencari pembuat kapal, Direktrisnya hanya menyuruh terdakwa secara 
lisan kepada terdakwa untuk mencari pembuat perahu atas proyek yang 
dimenangkannya;

•	 Ketujuh	kapal	yang	terdakwa	telah	serahkan	harganya	sudah	lunas	semua	
dan yang membayar adalah CV. Sophia Mega Prima;

•	 Terdakwa	 sebagai	 pihak	 yang	 mengerjakan	 di	 lapangan	 tidak	 ada	
keuntungan atau komisi yang terdakwa peroleh dari proyek pengadaan 
kapal ini;

•	 Terdakwa	 sudah	 lupa	 berapa	 banyak	 uang	 secara	 keseluruhan	 yang	
diberikan CV. Sophia Mega Prima untuk melakukan pembayaran kapal.

•	 Dakwaan	jaksa	penuntut	umum:
 Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa berupa dakwaan 

alternatif yakni Pasal 2 atau 3 Undang-Undang No.20 tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999   tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
(turut serta melakukan tindak pidana korupsi).

•	 Dalam	 kasus	 ini	 putusan	 hakim	 pada	 tingkat	 Pengadilan	 Negeri  	
Menyatakan Terdakwa BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama”

 
Isu

Berdasarkan fakta kasus dan putusan hakim pengadilan negeri 
menggambarkan penafsiran hakim sudah benar.  Akan tetapi tuntutan dari 
penuntut umum yang keliru pada perkara di atas, maka dari itu yang menjadi 
isu dalam kajian ini adalah :
1. Apakah dimungkinkan tuntutan jaksa kurang tepat kepada terdakwa 

dalam putusan suatu kasus Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dari kasus yang di lakukan 

oleh BA yakni terbukti secara meyakinkan melakukan “Tindak Pidana 
Korupsi Secara Bersama-Sama” 

 
 

Aturan
Dalam setiap kasus demikian pula dengan kasus ini, penerapan hukum secara 
konkrit harus didasarkan pada :
a. Ketentuan perundang-undangan :

•	 Pasal	 2	 Undang-Undang	 No.20	 tahun	 2001	 tentang	 Perubahan	 atas	
Undang-Undang No.31 Tahun 1999   tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi 

•	 Pasal	 3	 Undang-Undang	 No.20	 tahun	 2001	 tentang	 Perubahan	 atas	
Undang-Undang No.31 Tahun 1999   tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi

•	 Pasal	 55	 KUHPidana	 secara	 jelas	 menjadi	 landasan	 hukum	 dalam	
memidana setiap orang sebagai pembuat 

b. Yurisprudensi
 Asape Baleke   MA. RI No. 892k/Pid/1983, selaku direktur Mekasari yang 

memperoleh proyek dari pemerintah dan karena ini sebagai pelaksanaannya 
dianggap telah mempunyai kewenangan karena jabatan/kedudukan yang 
dilimpahkan pemerintah kepada mereka dalam pelaksanaan pembangunan 
suatu proyek.
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ANALISIS Unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan sudah sesuai namun dalam 
Surat tuntutan keliru. Berikut penjelasan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK   : 

Pasal 2 :
•	 Setiap	 orang:	 Bahwa	 yang	 dimaksudkan	 dengan	 setiap	 orang	 adalah	

manusia dan badan hukum. 
•	 Secara	 melawan	 hukum:	 bahwa	 yang	 dimaksud	 dengan	 secara	 melawan	

hukum adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

•	 Perbuatan	 memperkaya	 diri	 sendiri/orang	 lain/korporasi	 :      	 Menurut	
Ermansjah Djaja (2009 : 42) Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah mendapatkan keuntungan 
untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 

Pasal 3 :
•	 Setiap	 orang:	 Bahwa	 yang	 dimaksudkan	 dengan	 setiap	 orang	 adalah	

manusia dan badan hukum. 
•	 Bertujuan	 menguntungkan	 diri	 sendiri/orang	 lain/korporasi:	 Menurut	

Ermansjah Djaja (2009 : 42) Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah mendapatkan keuntungan 
un tuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana karena

•	 Jabatan	atau	 kedudukan:	Menurut	 Ermansjah	Djaja	 (2009	 :	 43),	 unsur	 ini	
adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau 
sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat 
atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari 
maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau 
sarana tersebut. Dengan demikian, untuk memenuhi unsur ini, seorang 
terdakwa harus memiliki jabatan atau kedudukan, sehingga kewenangan, 
sarana atau kesempatan tersebut juga harus melekat pada jabatan atau 
kedudukan orang tersebut.

 Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas, dihubungkan   fakta-
fakta yang ada dalam persidangan mengenai pidana materil dalam kasus 
ini, maka penulis berpendapat bahwa Pasal 2 UU PTPK yang lebih tepat 
diterapkan dalam surat tuntutan jaksa. Karena unsur-unsur dalam pasal 2 
tepat dan terpenuhi. Berikut penjelasan unsurnya : 

Pasal 2 :
•	 Setiap	 orang:	 Manusia	 dan	 badan	 hukum,	 terdakwa	 adalah	 manusia.	

Terdakwa adalah manusia perorangan, sehingga  unsur ini terpenuhi. 
•	 Secara	melawan	hukum:	 bahwa	 terdakwa	 tidak	memiliki	 jabatan	maupun	

hubungan kerja apapun dengan CV. Shopia Mega Prima.   Namun   setelah 
menerima perintah secara lisan dari Dg. Djibeang (direktris CV. Shopia Mega 
Prima) yang merupakan pemenang lelang dan telah menandatangani 
kontrak  pengadaaan kapal Jolloro dengan dinas kelautan dan perikanan Kab. 
Selayar, terdakwa melakukan pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam isi 
kontark tersebut di atas dan  tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana 
mestinya. Dengan demikian terdakwa melanggar ketentuan dari Kepres No. 
80 tahun 2003 Pasal 30 ayat (3) tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa 
pemerintah. Dalam hal ini bahwa pemerintah menentukan kontrak harga 
satuan adalah kontrak pengadaan barang/ jasa atas penyelesaian seluruh 
pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti 
dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis 
tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat sementara. Sedangkan 
pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume 
pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 
Dengan demikian unsur ini terpenuhi. 
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ANALISIS •	 Perbuatan	 memperkaya	 diri	 sendiri/orang	 lain/korporasi:	 Bahwa	 atas	
penandatangan kontrak pengadaan kapal jolloro dengan dinas Kelautan 
dan perikanan Kab, selayar, Dg Djibeang telah memperoleh pencairan 
dana 100%. Oleh karena itu, seharusnya juga Dg. Djibeang mengerjakan   
seluruh pekerjaan itu sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Namun 
terdakwa yang diperintahkan untuk melaksanakan proyek tersebut tidak 
menyelesaikan sebagaimana kontrak. Misalnya tidak menggunakan bahan 
yang sesuai dengan spesifikasi kontrak, penyelesaiannya tidak selesai 
dengan jumlah yang harus diselesaikan sesuai dengan kontrak dan jangka 
waktu penyelesaian melewati jangka waktu kontrak. Dengan demikian 
perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan suatu korporasi dalam hal 
ini  CV. Shopia Mega Prima. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Adapun Pasal yang di junctokan dalam putusan terdakwa, Pasal 55 ayat 
1 ke-1 sudah tepat, akan tetapi setelah fakta-fakta yang terungkap pada 
putusan, dalam hal ini terdakwa seharusnya didakwa   melakukan   tindak 
pidana korupsi secara bersama-sama dengan Dg. Djibeang selaku direktris 
CV. Shopia Mega Prima yang telah menandatangani kontrak   dengan Dinas 
perikanan dan kelautan Kabupaten Selayar. Mengingat bahwa terdakwa 
melaksanakan proyek berdasarkan perintah lisan dari Dg. Djibeang, sehingga 
hanya bertanggung jawab kepada Dg. Djibeang. Terdakwa tidak pernah ada 
hubungan administrasi dengan kepala dinas, Pengawas, dan PPATK, yang 
sebagaimana ada dalam putusan. 

Dengan demikian, jaksa yang menjadi penuntut umum keliru dalam 
menerapkan pasal dalam surat tuntutan, sehingga membuat dasar-dasar yang 
menjadi pertimbangan hakim juga menjadi keliru.

Selanjutnya, menurut pertimbangan hakim yang memutus perkara 
tersebut, terdakwa diputus dengan pasal 3 UU PTPK. Namun ada salah satu 
terdakwa yang bukan PNS, melainkan pihak swasta yang menggunakan CV. 
Istrinya untuk memenangkan tender sehingga unsur PNS tidak terpenuhi. 
Hakim mengemukakan bahwa dalam hal ini hakim menggunakan penafsiran 
dalam memutus perkara No.47.Pid.Sus/PN/MKS. Penafsiran yang digunakan 
adalah memperluas pengertian PNS, bahwa berdasarkan perluasan pengertian 
Pegawai Negeri (PN) tersebut, maka bukan hanya PN menurut pengertian 
hukum administrasi Negara, akan tetapi termasuk yang menerima upah dari 
korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat 
dalam kedudukan sebagai penyedia barang. Sebagaimana telah ditetapkan 
dalam putusan MA. RI No. 892k/Pid/1983, bahwa Asape Baleke selaku direktur 
Mekasari yang memperoleh proyek dari pemerintah dan karena ini sebagai 
pelaksanaannya dianggap telah mempunyai kewenangan karena jabatan/
kedudukan yang dilimpahkan pemerintah kepada mereka dalam pelaksanaan 
pembangunan suatu proyek.

Mengapa sanksi pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana berbeda-
beda. Pasal yang dikenakan juga sama yaitu pasal 3 UU PTPK dan di sisi lain ada 
yang membayar denda atau diganti dengan pidana kurungan.

Untuk diketahui berikut masing-masing sanksi pemidanaannya: 
•	 BA	selaku	sub	konrtraktor	CV,	Shopia	Mega	Prima	dipidana  	dengan	pidana	

penjara selama 1 tahun 6 bulan
•	 ST	 selaku	 Kepala	 Dinas	 Kelautan	 dan	 Perikanan	 Kab.	 Selayar	 dipidana	

dengan pidana penjara selama 1 tahun Dan denda Rp50.000.000, dan 
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 
2 bulan. 

•	 MD	 selaku	 PPTK  	 dan	 BHR	 selaku	 konsultan	 pengawas	 proyek	 dipidana	
dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan denda Rp50.000.000, 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 bulan. 
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 ANALISIS •	 Mengenai	 permasalan	 penjatuhan	 sanksi,	 ini    	 dikarenakan/disesuaikan	
perbedaan peranan dari masing-masing terpidana. Dengan demikian 
hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan, berarti telah 
memenuhi 2 unsur pertimbangan yaitu unsur yuridis dan non yuridis. 
Dimana dalam unsur yuridisnya itu terdapat kesesuaian fakta persidangan 
dengan tindak pidana yang didakwakan, pledoi dari penasehat hukum yang 
untuk meringankan serta membebaskan kliennya dari segala tuntutannya, 
tidak dipertimbangkan oleh hakim, dan mengenai dasar dari hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan menjadi pertimbangan-pertibangan oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusannya. Mengenai pertimbangan non 
yuridisnya hakim juga mempertimbangkan mengenai latar belakang sosial 
dari terdakwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap masing-masing 
terdakwa. 
Maka apa yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan UU PTPK 

bahwa dimunculkannya Pasal 2 dan Pasal 3 itu untuk membedakan sanksi 
berdasarkan peranan dan kedudukannya, oleh karena itu hakim tidak perlu 
melakukan penafsiran atau perluasan makna PN, cukup dengan menerapkan 
Pasal 2 terhadap yang bukan PN dan Pasal 3 terhadap PN. Karena jika orang 
biasa yang bukan PN dapat dikategorikan sebagai PN karena perluasan makna, 
tidak perlu ada pembedaan makna antara orang biasa dengan PN dalam UU 
Tindak Pidana Korupsi. Karena sudah sangat jelas terlihat perbedaan antara 
Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU PTPK yaitu perbedaan pada unsurnya, dimana 
dalam Pasal 2 langsung kepada perbuatan melawan hukum,. Jadi pada Pasal 
2 cakupannya bersifat luas, sedangkan  dalam  Pasal 3 tertulis jelas bahwa ada 
unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang 
ada padanya. Memang Pasal 3 ini dikhususkan kepada PN, jadi sudah sangat 
jelas sekali bahwa para terdakwa harusnya tidak disamakan dalam penjatuhan 
pasalnya. 

 
Kesimpulan

Dari analisa yang telah diuraikan di atas, dalam rangka menjawab pertanyaan 
penelitian, maka akan diuraikan beberapa hal yang merupakan kesimpulan 
dari hasil penelitian, yaitu : 

1. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam hal penerapan pidana 
materilnya kurang tepat. Namun di sisi lain hakim telah tepat memberikan 
pertimbangan mengenai aspek non yuridis. Misalnya bahwa tindak pidana 
yang dilakukan terdakwa itu tidak berencana, terdakwa masih mempunyai 
itikad baik  pada saat pelaksanaan pekerjaan, berada pada masa tenggang, 
dan terdakwa masih berusaha untuk menyelesaikannya namun terdakwa 
tidak dapat menyelesaikannya. Kemudian penerapan hukum pidana 
materil oleh jaksa penuntut umum dan hakim dalam penuntutan 
dan pembuktiannya kurang tepat. Terdakwa seharusnya dituntut dan 
dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 
bukan pasal 3 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

2. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BA yakni melakukan “Tindak 
pidana Korupsi secara bersama-sama” harus dipertanggungjawabkan 
secara hukum pidana, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, karena telah melakukan perbuatan korupsi secara bersama-
sama, BA sebagai orang yang turut melakukan (Medepleger) dan telah 
memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana yakni dapat bertanggung 
jawab, adanya kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf dari apa yang BA 
telah lakukan.
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BAB 7
Pidana dan Pemidanaan 
Tindak Pidana Korupsi
I Gusti Ketut Ariawan & I Wayan Suardana

7.1.  Pidana dan Pemidanaan

“Pidana” merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang khusus. 
Berbeda dengan “hukuman” yang merupakan istilah umum dan dapat mempunyai 
arti yang luas serta berubah-ubah. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang 
pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak 
pidana512. Istilah hukuman tidak saja dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi 
juga dalam bidang-bidang yang lain, seperti: pendidikan, moral,  agama dan lain 
sebagainya. Sudarto menulis yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan 
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu.513 Sedangkan Roeslan Saleh menulis, pidana adalah reaksi 
atas delik, berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada 
pembuat delik itu514 

Mengacu pada apa yang dikemukakan Sudarto, Muladi dan Barda Nawawi 
Arief mengemukakan,  ciri-ciri pidana adalah :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan/
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

2. Pidana itu sengaja ditimpakan oleh orang/badan yang mempunyai 
kekuasaan (yang berwenang); dan

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 
pidana menurut undang-undang. 515 

512 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, cetakan ketiga, P.T. Alumni, Bandung, hal. 1
513 Sudarto 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana ,Alumni,Bandung, hal 109-110.
514 Roeslan Saleh 1976, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hal 3 dan 4
515 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, loc.cit
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Alf Ross, dalam memberikan batasan tentang pidana, menambahkan secara 
tegas dan eksplisit, pidana itu harus merupakan pernyataan pencelaan terhadap 
diri pelaku. Hal ini sebenarnya secara implisit terkandung juga dalam batasan 
yang diberikan oleh para sarjana lain. Penambahan secara eksplisit ini menurut Alf 
Ross, dimaksudkan untuk bisa dibedakan secara jelas antara pidana dan tindakan 
perlakuan. Menurut Alf Ross , Punishment is that social response which :

1. Occurs where there is violation of legal rule.
2. Is imposed and carried out by authorised person on behalf of the legal order 

to which the violated rule belong.
3. Involves suffering or at least other consequences normally considered 

unpleasant.
4. Expresses disapproval of the violator.516 

Pidana merupakan konkritisasi atau realisasi peraturan pidana dalam 
undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Pemidanaan dilakukan 
melalui suatu proses yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, 
sebagai suatu perangkat yang bertujuan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum 
pidana materiil. Teori-teori permasalahan serta aspek-aspek sosio-kriminologik 
yang bertalian dengan pidana dan pemidanaan bukan merupakan masalah yang 
mudah untuk dipecahkan. Berbagai teori telah diciptakan dan banyak pula yang 
sulit untuk diterapkan secara praktis. Karena itu apabila pembicaraan menginjak 
pada masalah pemidanaan, maka secara makro-kriminologik hal ini bertalian 
dengan masyarakat, dan secara mikro-kriminologik dengan terpidana, lingkungan, 
para korban dan hal-hal lain. Dengan demikian masalah pemidanaan tidak 
dapat dilepaskan dengan pelbagai permasalahan dan kenyataan yang ada dalam 
masyarakat517.

Andi Hamzah memisahkan istilah penghukuman dengan pidana, karena 
istilah hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang 
menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseoang. Sedangkan 
pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Sebagai suatu pengertian khusus, masih ada persamaannya dengan pengertian 
umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.518 Hamzah 
menjelaskan, istilah pidana dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam 

516 Alf Rose, On Guilt, Responsibility and Punishment, Berkeley and Los Angeles : University of California Press, hal 39 
517 J.E. Sahetapy . Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana,  Jakarta : Rajawali, 1981  

hal. 201 
518 Andi Hamzah,1993,Sistem Pidana dan Pemindanaan Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 1. 



316

BAB 7  PIDANA DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

Pasal 1 ayat (1) KUHP atau yang biasa disebut azas Nullum delictum nulla poena 
sine praevia lege poenali.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan “tiada suatu perbuatan (feit) dapat 
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana 
yang telah ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan”. Makna asas legalitas 
yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa 
Latin: “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, yang secara  
harfiah berarti: “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang 
mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: “Nullum crimen sine lege stricta, 
yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”. 

Moelyatno menulis asas legalitas mengandung tiga pengertian: 
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 

hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 
analogi.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.519 
Meskipun rumusan itu dalam Bahasa Latin, namun ketentuan itu, tidaklah 

berasal dari Hukum Romawi. Hukum Romawi tidak mengenal asas legalitas, baik 
pada masa republik maupun sesudahnya. Rumusan itu dibuat oleh Paul Johan 
Anslen von Feuerbach (1775-1833), seorang pakar hukum pidana Jerman di 
dalam bukunya: ”Lehrbuch des Peinlichen Rechts” pada tahun 1801520. Produk 
ajaran klasik pada permulaan abad ke-19 (Beccaria). Adagium dari Von Feuerbach 
itu dapat dialirkan menjadi tiga asas, yaitu nulla poena sine lege, nulla poena sine 
crimine, nullum crimen sine poena legali. Pengaplikasian adagium ini memiliki 
berbagai pandangan tentang ”nulla poena sine lege”, di dalam dasar yang sama 
itu di satu pihak lebih menitikberatkan kepada asas politik agar rakyat mendapat 
jaminan pemerintah tidak sewenang-wenang (Monstesquieu dan Rousseau).521 
Di lain pihak menitikberatkan kepada asas hukum yang terbagi atas titik berat 
pada hukum acara pidana dengan maksud peraturan ditetapkan lebih dahulu 
agar individu mendapat perlindungan dari para penerap hukum yang terikat pada 
peraturan itu. Sedangkan Beccaria dan Von Feuerbach menitikberatkan pada 
hukum pidana materiil dengan maksud setiap pengertian perbuatan pidana dan 
pemidanaannya itu didasarkan pada undang-undang yang ada.522

519  Moeljatno, 1980, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta hal. 25
520  SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, hal 74
521  Ibid, hal. 73
522  Ibid
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Belanda pun menganut asas itu di dalam KUHP, di dalam situasi yang 
darurat, pernah meninggalkan asas itu yaitu pada tanggal 22 Desember 1943 
di London saat dikeluarkan keputusan luar biasa tentang hukum pidana (S.d 
61), mengenai beberapa delik terhadap keamanan negara dan kemanusiaan 
diberlakukan ketentuan yang berlaku surut. Pidana mati yang tidak dikenal di 
dalam KUHP Belanda dapat dikenakan sebagai hukum negara dalam keadaan 
darurat, sebagaimana kita kenal dengan istilah ”abnormal recht voor abnormal 
tijden”.

Terlepas dari penilaian bahwa asas ini memang sangat efektif dalam 
melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, muncul juga 
wacana bahwa asas legalitas ini dirasa kurang efektif bagi penegak hukum dalam 
merespon pesatnya perkembangan kejahatan. Asas ini dianggap oleh sebagian ahli 
sebagai kelemahan mendasar, kekurangmampuan asas legalitas dalam perlindungan 
kepentingan-kepentingan kolektif. Karena asas ini memungkinkan pembebasan 
pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jenis pidana yang 
selalu menyertai berbagai bentuk tindak pidana ini dicantumkan dalam Pasal 10 
yang berbunyi :

Jenis pidana yaitu :
a.   Pidana pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No 20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan :
1. Pencabutan hak-hak
2. Perampasan beberapa barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Stelsel pidana dalam ketentuan Pasal 10 KUHP telah disesuaikan dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946. Dengan mengetahui stelsel pidana dalam 
KUHP, maka dapat diketahui strafsoort-nya yakni jenis-jenis pidana yang ada 
dalam stelsel tersebut baik dalam pidana pokok maupun dalam pidana tambahan. 
Begitu pula dengan strafmaat (berat ringannya pidana), dan bentuk pengenaan 
pidananya (strafmodus). 
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Pidana penjara strafsoort-nya mencakup pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat 1 KUHP). Strafmaat dari pidana penjara 
ditegaskan  dalam ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 KUHP sebagai berikut:

(1). Pidana penjara selama waktu tertentu paling cepat dan paling lama lima 
belas tahun berturut-turut;

(2). Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua 
puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang dipidananya 
hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan 
pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas lima 
belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena berbarengan 
(concurcus), pengulangan (residive) atau karena ditentukan dalam Pasal 
52 KUHP.

(3). Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 
dua puluh tahun.

KUHP mengenal pengaturan pidana maksimum, artinya dalam setiap 
delik ancaman pidana dirumuskan pidana maksimum dan tidak mengenal pola 
perumusan minimum. Strafmodus dalam KUHP ada empat bentuk, yaitu :

1. bentuk pengenaan pidana tunggal;
2. bentuk pengenaan pidana alternatif;
3. bentuk pengenaan pidana kumulasi; dan
4. bentuk pengenaan pidana kombinasi.

7.2. Tujuan Pemidanaan

Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu sampai 
sekarang, telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Secara klasik teori pemidanaan 
dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu: 1) teori absolut/pembalasan; 2) 
teori relatif/teori tujuan; dan 3) gabungan antara teori absolut dan teori relatif. 
Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan 
munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari 
perkembangan teori-teori tersebut. Ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan 
dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya 
adalah sebagai berikut : 
1. Teori Absolut / Retributive (Retributism)
 Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan 

terhadap pelaku kejahatan. Pidana tidak mengenal kompromi untuk diberikan 
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sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.523 Teori retributivisme mencari 
landasan pembenar (justifikasi) pemidanaan dengan melihat ke masa lampau 
(backward looking), yakni memusatkan argumennya pada kejahatan yang 
telah terjadi. Menurut teori absolut/retributive, hukuman diberikan karena si 
pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi 
retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. 

  Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, 
pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. 
Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya 
pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan 
tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.524 Dengan demikian, 
menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan 
terhadap adanya suatu kejahatan. 

  Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori 
absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-
pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.525

  Tuntutan keadilan yang absolut ini terlihat jelas dalam pendapat 
Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law”. Kant menyatakan 
sebagai berikut : “ . . . . pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai 
sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu 
sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya 
karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan 
walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya 
sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir yang masih berada 
dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran 
masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang 
seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam 
tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian 
mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam 
pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”526 

  Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Kant 
memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatief”, yaitu seseorang harus 
dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan 

523  Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 26. 
524  Ibid.
525  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1998, hal 11. 
526  Ibid
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merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan 
keadilan. Dengan demikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan 
suatu tuntutan kesusilaan.527

  Tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel528.  
Hegel mengeluarkan teori yang dikenal dengan quashi-mathematic, yaitu : −
Wrong being (crime) is the negation of right; and − Punishment is the negation 
of that negation. Dalam teori tersebut, Hegel berpendapat bahwa pidana 
merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena 
kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum atau ketertiban 
hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana 
merupakan Negation der Negation (peniadaan atau pengingkaran terhadap 
pengingkaran). 

  Nigel Walker menyatakan bahwa para penganut teori retributif dibagi 
kedalam beberapa golongan, yakni : 

1. Penganut teori retributif yang murni (the pure retributivist) yang 
berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan 
si pembuat; 

2. Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula 
dibagi dalam : 
a. Penganut retributif yang terbatas (the limiting retributivist) yang 

berpendapat bahwa pidana tidak jarus cocok/sepadan dengan 
kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan 
dengan kesalahan terdakwa. 

b. Penganut retributif yang distributif (retribution in distribution), 
disingkat dengan teori distributive, yang berpendapat bahwa pidana 
janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana 
juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip 
“tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan 
adanya pengecualian, misalnya dalam hal strict liability.529 

 Nigel Walker selanjutnya menjelaskan bahwa hanya golongan the pure 
retributivist saja yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran 
untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut golongan 
Punisher (penganut teori pemidanaan). Sedangkan golongan the limiting 
retributivist dan golongan retribution in distribution tidak mengajukan alasan-

527  Ibid
528  Ibid . ,  hal 12
529  Ibid
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alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mangajukan prinsip-prinsip untuk 
pembatasan pidana. Menurut Walker, kedua golongan terakhir ini lebih dekat 
dengan paham yang non-retributive. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa, 
kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan the limiting 
retributivist, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, 
tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum yang telah 
ditentukan.530

  H.B. Vos     membagi teori absolut    atau teori pembalasan ini menjadi 
2 (dua), yaitu : 1) pembalasan subyektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan 
pelaku kejahatan; dan 2)  pembalasan obyektif yaitu pembalasan terhadap 
akibat yang diciptakan oleh pelaku terhadap dunia luar.531

  Selanjutnya John Kaplan, membedakan teori retribution ini menjadi 
dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada 
waktu menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita 
“menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu 
kepada kita”. Kedua teori tersebut adalah yaitu : 

1. Teori pembalasan (the revenge theory); 
2. Teori penebusan dosa (the expiation theory).532

  Dengan munculnya teori-teori pembalasan tersebut, timbul pula 
keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan yang mensyaratkan secara 
mutlak adanya pidana terhadap suatu kejahatan. 

  Andi Hamzah menyatakan adanya dua keberatan terhadap adanya teori 
pembalasan tersebut, yaitu : 

a. Teori ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan 
negara harus menjatuhkan pidana. 

b. Penjatuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan yang 
praktis.533

  Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan tersebut, 
kemudian muncul teori lain yang bertentangan dengan teori pembalasan. 
Teori yang bertentangan dengan teori pembalasan tersebut dikenal dengan 
teori relatif. 

530 Ibid. ,  hal 13
531 H.B. Vos, Leverboek van Nederlands Strafrecht, Haarlem; H.D. Tjeenk, Willink, 1950, hal 27 dalam Andi Hamzah, Sistem Pidana 

dan Pemidanaan di Indonesia, Op.Cit., hal 24
532 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.Cit
533 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Op.Cit., hal 29. 
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2. Teori Relatif/ Teleologis (Teleological Theory) 
 Saat ini teori pembalasan sudah mulai ditinggalkan, dalam arti ajaran 

pembalasan klasik yang berpendirian, pidana merupakan suatu keharusan 
demi keadilan belaka. Kalaupun ada penganut teori pembalasan, mereka dapat 
dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern.534 

  Ketika teori pembalasan mulai ditinggalkan karena dipandang kurang 
mempunyai dasar yang kuat dan dalam banyak hal teori pembalasan telah 
menyimpang dari tujuan semula, maka muncul teori dengan aspek ‘menakutkan’ 
atau untuk mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat. 
Teori ini lebih dikenal dengan nama teori relatif atau teori tujuan. Menurut 
teori ini, pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk 
tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk 
pengayoman. Dikaji dari segi sejarah, aspek menakutkan ternyata sudah ada  
sejak adanya aspek pembalasan. Nampaknya aspek ini sudah dipersoalkan 
sebelum jaman aspek pembalasan, yaitu pada masa Immanuel Kant (1724 - 
1804) dan George Wilhelm Fredrich Hegel (1770 - 1831).535 

  Von Feuerbach orang pertama yang menyusun permasalahan aspek 
menakutkan menjadi suatu teori yang kemudian menjadi terkenal dengan 
ungkapan “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”. Tetapi yang 
pertama kali mempersoalkan aspek menakutkan ini dari proses psikologis 
adalah Samuel von Puffendorf, demikian dikemukakan oleh Oppenheimer.536 

  Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntuan 
absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi 
hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena 
itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan 
masyarakat” (the theory of social defence).537

  Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada 
tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (quia 
peccatum est), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (nepeccatur).538

534  J.E. Sahetapy., op.cit. ,  hal.214
535  Anseln Von Feuerbach (1775 - 1883) seorang ahli kriminologi terkenal menentang “Historische 

Rechtschule’-nya Savigny. Feuerbach tergolong penganut aliran kantian yang juga seperti Kant, 
mengutamakan ”Reine Vernunff ’ manusia. berbeda dengan Kant yang menyusun asas hukum (pidana) 
dalam dunia noumenal, yaitu dunia idea. dan oleh karena itu sampai pada pemutlakan ide pembalasan. 
Sedangkan Feuerbach mencari teori pidana dalam dunia phenomenaal dunia gejala-gejala yang 
membawanyanya  pada ajaran prevensi umum,menakuti orang dengan mengancam pidana dalam undang-
undang, oleh karena itu ia sangat mengagungkan kodifikasi. Lebih jauh lihat Andi Zainal Abidin. Asas-Asas 
Hukum Bagian Pertana, Alumni, Bandung, 1987, hal. 170 - 171

536   J.E. Sahetapy., op.cit. ,  hal.212
537  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal 17. 
538  Ibid., hal 16
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  Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker 
yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau 
aliran reduktif (the reductive point of view), karena dasar pembenaran menurut 
teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Dengan demikian 
pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan 
kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai 
tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini 
sering disebut juga teori tujuan (utilitarian theory). Dasar pembenaran dari 
teori ini adalah adanya pidana, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan 
bukan karena orang membuat kejahatan (quia peccatum est), melainkan supaya 
orang jangan melakukan kejahatan (nepeccatur).539

  Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan 
kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan 
terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat 
pada umumnya. Van Hammel menunjukkan prevensi khusus suatu pidana 
ialah sebagai berikut : 

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah 
penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat 
buruknya. 

2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. 
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin 

diperbaiki. 
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah memmpertahankan tata cara 

tertib hukum.540

 Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johanes Andenaes, ada tiga 
bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau general prevention, 
yaitu : 

a. Pengaruh pencegahan; 
b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral; 
c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.541

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, Selain 
prevensi spesial dan prevensi general, ada satu hal lagi yang juga termasuk 

539  Ibid., hal 16
540  G.A. Van Hammel, Inleiding tot de Studie van Het Ned Strafrecht, Harlem : De Erven F. Bohn, 1929, hal. 29, dalam Andi 

Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Op.Cit., hal 46
541  Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal 18. 
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dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai “daya 
untuk mengamankan”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, 
khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat 
terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada 
kalau dia tidak dalam penjara.542

3. Teori Retributive Teleologis (Teleological Retributivist) / Teori Gabungan 
 Teori-teori yang berkenaan dengan tujuan pemidanaan tersebut di atas, baik 

teori absolut maupun teori relatif, masing-masing memiliki kelemahan. Karena 
itu muncul teori yang ketiga, yang merupakan gabungan teori absolut dengan 
teori relatif. Teori ini didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan 
ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara berkombinasi dengan 
titik berat salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur yang lain.

  Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang 
menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur 
pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.543 

  Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori 
gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan 
: “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. 
Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana 
dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan 
terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”544 Dalam hal teori gabungan 
yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur 
prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh 
lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh 
lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh 
beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan 
bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana 
khususnya.545

  Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang 
berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu 
pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka 
adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.546

542 Ibid., hal 19
543 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Op.Cit., hal. 31. 
544 Ibid., hal 32
545 Ibid
546 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.Cit.
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  Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan 
mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan 
dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan 
di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang 
penganut teori gabungan ini. 

  Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat 
plural (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis (prinsip-
prinsip utilitarian) dan prinsip-prinsip retributivist di dalam satu kesatuan 
sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif. Pandangan 
integratif menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi 
terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, 
misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran 
yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.547

  Berkaitan dengan masalah tujuan pidana, John Kaplan mengemukakan 
adanya beberapa ketentuan dasar-dasar pembenaran pidana, yaitu : 

1. untuk menghindari balas dendam (avoidance of blood feuds); 
2. adanya pengaruh yang bersifat mendidik (the education effect); 
3. mempunyai fungsi memelihara perdamaian (the peace-keeping 

function).548

 Sedangkan menurut H.L. Packer, punishmentkeberadaannya dilandasi oleh 
beberapa alasan pembenar sebagai berikut: 

1) The prevention of crime or undersired conduct or offending conduct; 
2) The deserved infliction of suffering on evildoers/ retribution for perceived 

wrong doing.549

 Selanjutnya Muladi mengemukakan: “perumusan teori tentang tujuan 
pemidanaan tersebut sangat bermanfaat untuk menguji sampai seberapa 
jauh suatu lembaga pidana mempunyai daya guna, yang dalam hal ini 
ditentukan oleh kemampuan lembaga pidana tersebut untuk memenuhi 
pelbagai tujuan pemidanaan yang bersumber pada baik perkembangan teori-
teori yang bersifat universal, maupun sistem nilai yang berlaku di dalam 
masyarakat Indonesia sendiri. Pada abad sekarang, pidana tidak hanya selalu 
lebih berperikemanusiaan, akan tetapi juga dipakai sedemikian rupa sehingga 
memberikan sumbangan untuk mengembalikan si penjahat ke tengah-tengah 
masyarakat. Para pembuat undang-undang dan hakim pada waktu sekarang 

547 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1992, hal. 51.  
548 John Kaplan, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 20. 
549 Lihat dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 6. 
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dalam menentukan sanksi pidana berusaha sedapat mungkin meringankan 
penderitaan yang akan ditimbulkan”.550

  Teori-teori yang muncul bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran dalam 
hukum pidana tidaklah berusaha untuk mencari dasar hukum atau pembenar 
dari pidana, tetapi berusaha untuk mendapatkan suatu sistem hukum pidana 
yang bermanfaat dan mempunyai daya guna yang praktis.551 Pengertian 
bermanfaat dalam hal ini diartikan dalam artian yang luas, bukan saja untuk 
masyarakat, terdakwa tetapi juga bagi korban. Sedangkan pengertian praktis 
lebih mengandung makna bahwa hukum pidana yang mudah penerapannya 
tanpa memerlukan prosedur yang berbelit-belit tetapi dengan tidak 
menyimpang dari asas-asas hukum yang berlaku. 

  Secara sistemik perumusan ketentuan hukum pidana harus kondusif 
terhadap keseluruhan upaya-upaya pencapaian tujuan pidana dan pemidanaan, 
yaitu : 

1. jangka pendek yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, 
2. jangka menengah untuk pencegahan kejahatan, dan 
3. jangka panjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara umum, tujuan umum 
dari penggunaan hukum pidana dan pemidanaan (politik kriminal) adalah 
upaya perlindungan masyarakat (social defence) untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat. Dalam hal konsepsi tentang perlindungan masyarakat di atas, Marc 
Ancel mengemukakan adanya dua konsepsi atau interpretasi pokok mengenai 
social defence yang secara fundamental berbeda satu sama lain, yaitu: 
1. Interpretasi tradisional,  membatasi pengertian perlindungan masyarakat itu 

dalam arti “penindasan kejahatan” (repression of crime). Menurut penafsiran 
pertama ini, social defence diartikan sebagai “perlindungan masyarakat terhadap 
kejahatan” (the protection of society against crime), oleh karena itu, penindasan 
kejahatan merupakan the essential needs of social defence.

2. Konsepsi modern, yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam artian 
pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar (the prevention of crime 
and the treatment of offenders). Rumusan demikian diterima oleh Perserikatan 
Bangsa-bangsa sebagai tujuan pada waktu terbentuknya seksi Perlindungan 
Masyarakat (the social defence section of United Nation). Pada tahun 1948. 

550  Muladi, Op.cit., hal. 5
551  Muladi dan Barda Nwawi Arief, Op. Cit., hal. 25. 
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Pandangan modern ini menampakkan diri sebagai suatu reaksi terhadap 
sistem pembalasan semata-mata (exclusively retributive system). Pandangan 
modern ini didasarkan pada premis yang essential bahwa karena kejahatan 
merupakan suatu kenyataan sosial dan suatu perbuatan manusia (a social 
fact and a human act), maka proses memperlakukan kejahatan tidaklah 
selesai segera setelah perbuatan itu dirumuskan dalam undang-undang dan 
disesuaikan dengan pidana yang ditetapkan oleh undang-undang; tetapi masih 
diperlukan pemahaman kejahatan sebagai gejala sosial dan gejala individual (a 
social and individual phenomenon), diperlukan pencegahan terhadap terjadinya 
kejahatan itu dan penanggulangannya, dan akhirnya perlu menanyakan pada 
diri sendiri apakah sikap kita terhadap si penjahat itu melampaui kualifikasi 
yang ditetapkan undang-undang.552

Pidana dan pemidanaan merupakan dua hal penting yang tidak dapat 
dipisahkan. Sebab bagaimanapun juga tujuan pidana akan turut mewarnai arti, 
sifat dan bentuk pidana itu sendiri. Dalam disertasinya “Studi Khusus Mengenai 
Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana” J.E. Sahetapy menulis, 
tujuan pidana adalah ‘pembebasan’. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku 
dari cara atau jalan keliru yang telah ditempuhnya. Makna membebaskan tidak 
identik dengan pengertian rehabilitasi atau reformasi. Makna membebaskan 
menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang  
jahat, yang keliru, melainkan harus juga dibebaskan dari kenyataan sosial di mana 
ia terbelenggu. Lebih jauh dikemukakan pula, tidak dapat disangkal bahwa dalam 
pengertian pidana tersimpul unsur penderitaan. Tetapi penderitaan dalan tujuan 
membebaskan bukan semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi 
takut atau menderita akibat suatu pembalasan dendam, melainkan derita itu harus 
dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang 
memberikan keyakinan bertobat dengan penuh keyakinan.553 

KUHP (WvS) yang berlaku saat ini dalam masalah pidana dan 
pemidanaannya,  pada hakikatnya masih memerlukan suatu kajian lebih lanjut. 
Barda Nawawi Arief  dalam pidato penerimaan jabatan Guru Besar Ilmu Hukum 
Pidana di Universitas Diponegoro Semarang mengemukakan, selama ini belum 
ada pola pemidanaan nasional pada tahap kebijakan legislatif (formulatif ) dan hal 

552 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Ananta : Semarang, 2002, 
hal. 83-84. 

553 Lebih jauh lihat J.E. Sahetapy., op.cit. hal. 196 - 224
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ini merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan.554 Lebih lanjut dijelaskan 
bahwa pengertian pola pemidanaan dengan pedoman pemidanaan adalah berbeda. 
Istilah “pola” menunjuk pada suatu yang dapat digunakan sebagai model atau 
acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Jadi 
yang dimaksud dengan “pola pemidanaan” adalah ‘acuan, pegangan atau pedoman 
untuk membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sistem 
sanksi pidana”. Penekanan pada istilah “membuat atau menyusun” sistem sanksi 
pidana di sini dimaksudkan untuk membedakan dengan ‘pedoman pemidanaan” 
yang lebih merupakan “pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan 
pemidanaan”. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa “pola pemidanaan” 
merupakan “pedoman pembuatan/penyusunan pidana untuk pembuat undang-
undang” (pedoman legislatif/formulatif ) sedangkan “pedoman pemidanaan” lebih 
merupakan “pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (“pedoman 
yudikatif/aplikatif ”).555

7.3 Kebijakan Pidana dan Pemidanaan Undang-undang Tindak Pidana 
Korupsi

Dalam hukum pidana umum (KUHP) ada pembedaan secara tegas antara 
pidana pokok dan pidana tambahan.  Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis-jenis 
pidana, yaitu :

Pidana pokok terdiri dari: (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana 
kurungan dan (4) pidana denda, sedangkan pidana tambahan terdiri 
dari: (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang 
tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif; pada 
tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu 
bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak 
pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada 
pembuatnya-maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan 
pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat.

554  Barda Nawawi Arief.,  “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru 
Hukum Pidana Indonesia” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, Tanggal 25 Juni 1994, Semarang,  hal. 19

555    Ibid. hal 20
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Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya 
tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang 
dilakukan si pembuat maka diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan. 
Penjatuhan pidana tambahan itu bergantung pada kebijakan majelis hakim 
apakah dipertimbangan sebagai perlu ataukah tidak. Inilah yang dimaksud dengan 
fakultatif.

Mengenai seberapa jauh berat ringannya pidana pokok dapat ditetapkan 
untuk dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim, telah ditentukan batas 
maksimum khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh 
melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedang batas minimal khusus 
tidaklah ditentukan, melainkan ditentukan batas minimal umumnya, misalnya 
pidana penjara dan kurungan minimal umumnya adalah 1 (satu) hari.

Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirumah dengan Undang-undang  Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperberat 
ancaman pidana dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. 
Ketentuan pidana yang diancamkan diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 35. 
Ancaman pidana Pasal 1 yang diatur didalam Pasal 28 sebagai berikut;

“Barang siapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 
1 ayat 1 huruf a,b,c,d,e dan ayat 2 undang-undang ini, dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun, dan /atau 
denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah. Selain itu dapat 
dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal 34 huruf 
a,b,dan c undang-undang ini.” 

Ketentuan ancaman pidana yang diatur pada Pasal 34 UU No. 3 Tahun 
1971 yang dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan apabila melanggar Pasal 1 
ayat (1) huruf a,b,dan c sebagai berikut. Selain ketentuan pidana yang dimaksud 
dalam KUHP, maka hukuman tambahan adalah :
a. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap yang berwujud dan tidak 

berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau 
yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu. 
Begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, 
baik apakah barang-barang atau harga itu kepunyaan terhukum atau bukan

b. Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap yang berwujud yang 
termasuk dalam perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana korupsi 
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itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan 
barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan. 
Terhukum atau bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan 
barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub-a pasal ini. 

c. Pembayaran uang  pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 
dengan harta benda yang diperolehnya dari korupsi.

 
Adanya uang pengganti korupsi tersebut ditarik kesimpulan bahwa UU 

No. 3 Tahun 1971 menghendaki kembalinya uang negara yang dikorupsi untuk 
dipakai dalam pembangunan. Pidana tambahan ini bernada perdata dan lebih 
banyak bersifat tindakan dari pada pidana556.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi seperti 
yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai 
berikut:

a. Pidana penjara seumur hidup atau,
b. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan,
c. Pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).

Dicantumkannya ancaman hukuman yang berat dan denda yang tinggi 
itu, tentu maksudnya untuk menakuti setiap orang supaya jangan berani 
melakukan tindak pidana. Dengan kata lain untuk memberantas atau mengurangi 
terjadinya pelanggaran hukum, tetapi dalam praktiknya belum tentu merupakan 
suatu jaminan untuk memberantasnya atau berkurangnya pelanggaran hukum 
belum tentu merupakan alat yang ampuh untuk menakuti orang supaya jangan 
melakukan tindak pidana.557 

UU No. 31 Tahun 1999 menggantikan berlakunya UU No. 3  Tahun 1971. 
Keberadaan UU No. 31 Tahun 1999 yang disahkan berlakunya pada tanggal 16 
Agustus 1999 ternyata juga menimbulkan masalah dalam penerapannya, akibat 
ketentuan Pasal 44 UU No. 31  Tahun 1999 yang berbunyi: “Pada saat mulai 
berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 

556  K.Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, 1971, Jakarta, hal. 54.
557  Ibid .
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Nomor 19 Tambahan lembaran Negara Nomor 2958) dinyatakan tidak berlaku 
lagi”.

Ketentuan diatas sebetulnya dimaksudkan, delik korupsi yang terjadi sejak 
tanggal 10 Agustus 1999 dikenakan UU No. 31 Tahun1999. Disini terlihat 
pembuat UU tidak tegas, yang mestinya mengatur ketentuan peralihan tentang 
pemberlakuan UU No. 31 Tahun 1999, tetapi delik korupsi yang terjadi sebelum 
tanggal tersebut tetap dikenakan UU No. 3 tahun 1971 kecuali yang dimaksud 
Pasal 1 ayat 2 KUHP, jika sesudah perbuatan dilakukan ada, perubahan dalam 
perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”. Maksud 
sesudah perbuatan dilakukan kemudian terjadi perubahan perundang-undangan, 
adalah korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 31  Tahun 1999 dan 
terdakwa masih dalam proses hukum atau belum dijatuhi pidana, maka yang 
diberlakukan adalah UU No. 3 Tahun 1971 karena ancaman pidananya lebih 
rendah daripada ancaman pidana yang ditetapkan dalam UU No. 31 Tahun1999. 

Mengenai perbandingan ancaman pidana antara UU No. 3 Tahun 1971 
dengan UU No. 31  Tahun 1999 dijelaskan oleh Andi Hamzah sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan 
tindak pidana korupsi lebih baik dari pada undang-undang Nomor 
3 Tahun 1971, karena antara lain diperberatnya pidana bagi pembuat 
delik dan ditetapkannya pidana bagi pembuat delik dan ditetapkannya 
pidana paling rendah bagi pembuat delik, sehingga Pasal 12 KUHP 
tidak lagi dapat diterapkan.558

Ancaman pidana yang semula seragam dalam UU No. 3 Tahun 1971, 
yaitu semua jenis korupsi, baik yang bobotnya ringan maupun korupsi yang 
berkualifikasi dalam bentuk beratnya, diancam pidana yang sama yaitu pidana 
penjara maksimum seumur hidup dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah. Hal 
itu dapat dilihat pada ketentuan pidana Pasal 28 UU No. 3  Tahun 1971 yang 
merumuskan ancaman pidana penjara maksimum seumur hidup, tetapi minimum 
pidana tidak diatur, sehingga hakim tetap mengacu pada ketentuan pasal 12 dan 
pasal 30 KUHP. 

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dianut sistem “ancaman pidana minimum 
khusus” yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP.

558 Andi Zainal Abidin Farid,”Catatan Pinggir Terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yang Baru”. Jurnal Ilmiah Hukum 
Clavia,  Volume 1, Nomor 2, Edisi Juli,2000, hal. 83.
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Perkembangan  hukum pidana di Indonesia menunjukkan sistem ancaman 
pidana minimum telah diterapkan dalam berbagai perundang-undangan, dan 
kemungkinan juga akan dimasukkan dalam rancangan  KUHP yang baru.  “Sistem 
pidana minimum khusus”  tersebut, menurut Barda Nawawi Arief, didasarkan 
pada pokok pemikiran :

1. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok 
untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.

2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya 
bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan 
masyarakat.

3. Dianalogkan dengan pemikiran, apabila dalam hal-hal tertentu 
maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka 
minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam  hal-hal 
tertentu.559

Hampir seluruh delik atau tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ancaman 
pidana minimum khusus, kecuali dalam Pasal 12 A yang tidak mencantumkan 
pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 yang nilainya kurang dari 
Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Dalam praktik, adanya ketentuan pidana minimum khusus ini, dapat 
menimbulkan persoalan-persoalan sebagai berikut:

1) Mengurangi kebebasan hakim.
2) Dapat menimbulkan ketidakadilan yaitu orang yang melakukan tindak 

pidana korupsi dengan jumlah kerugian jauh dibawah pidana denda 
minimum harus membayar denda yang lebih besar dibanding kerugian 
negara yang ditimbulkan dan dipidana penjara minimum khusus yang 
mungkin sama dengan terdakwa yang korupsi merugikan keuangan 
Negara yang jauh lebih besar.

Dalam praktik penjatuhan di bawah pidana minimum, antara lain dapat 
ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1660/Pid.Sus/2009, 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031/Pid.Sus/2011, dan Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 2561/Pid.Sus/2011. 

559  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 138.
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Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1660/Pid.Sus/2009 dalam 
pertimbangannya menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut 
Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangan 
hukum putusannya. Nilai kerugian yang dikorupsi terdakwa relatif kecil, yakni 
sebesar Rp.49.522.116.00,- sedangkan yang diperoleh terdakwa secara pribadi 
Rp. 5.000.000,- disamping itu dalam perkara ini tidak memiliki dampak yang 
signifikan, maupun peran terdakwa yang tidak signifikan pula.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenalkan ancaman 
pidana minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda. Ancaman 
pidana minimum khusus ini tidak dikenal sebelumnya dalam KUHP. Berikut ini 
adalah ketentutan-ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang mengatur ancaman minimum khusus, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 2 mengatur bahwa sanksi pidana kumulatif yaitu 
pidana pokok (penjara) dan pidana denda. Pidana penjara maksimum, 
yakni pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Pidana 
mínimum, yakni  pidana penjara paling singkat 4 tahun. Denda 
maksimum  Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan minimum  
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 mengatur pidana penjara maksimum, yaitu pidana 
penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
minimum pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun. Denda 
maksimum  Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), minimum  
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 mengatur pidana penjara maksimum 5 (lima) 
tahun dan minimum pidana penjara 1 (satu) tahun. Sementara denda 
maksimum Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan 
minimum Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 mengatur pidana penjara maksimum paling lama 
pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan minimum paling singkat 
pidana penjara 3 (tiga) tahun. Denda maksimum: Rp.750.000.000,00 
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan minimum: Rp.150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 mengatur pidana penjara maksimum, yaitu paling lama 
pidana penjara 7 (tujuh) tahun. Pidana mínimum, yaitu paling singkat 
pidana penjara 2 (dua) tahun. Denda maksimum Rp.350.000.000,00 
(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan minimum Rp.100.000.000,00 
(seratus juta rupiah).
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6. Ketentuan Pasal 8 mengatur pidana penjara maksimum, yakni pidana 
penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan pidana minimum 
paling singkat pidana penjara 3 (tiga) tahun. Denda maksimum  
Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan minimum 
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 9 mengatur pidana penjara maksimum, yakni paling 
lama pidana penjara 5 (lima) tahun, minimum paling singkat pidana 
penjara 1 (satu) tahun. Denda maksimum Rp.250.000.000,00 (dua 
ratus lima puluh juta rupiah) dan minimum Rp.50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 10 mengatur pidana penjara maksimum paling 
lama pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana minimum paling 
singkat pidana penjara 2 (dua) tahun. Sementara denda maksimum 
Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), minimum 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 mengatur pidana penjara maksimum paling lama 
pidana penjara 5 (lima) tahun, minimum paling singkat pidana penjara 
1 (satu) tahun. Denda maksimum Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima 
puluh juta rupiah) dan minimum Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah).

10. Ketentuan Pasal 12 mengatur pidana penjara maksimum pidana penjara 
seumur hidup atau paling lama pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 
Sementara pidana mínimum, yakni pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun. Denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

11. Ketentuan Pasal 12A mengatur sanksi pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 12B mengatur pidana penjara maksimum, yakni 
pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 (dua puluh) 
tahun. Ancaman pidana mínimum, pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun. Denda maksimum Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan minimum Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 13 hanya mengatur sanksi pidana maksimum yaitu 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
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Menurut Andi Hamzah, rumusan tersebut di atas keliru besar, karena :
1. Diformulasikan dengan frasa dan denda, jadi dirumuskan secara 

kumulatif, sedangkan pada umumnya delik tersebut pada Pasal 
5,6,7,8,9,10,11, dan 12 itu tertulis dan/atau denda. Jadi, dilihat dari 
ketentuan pidana kumulatif ini justru korupsi kurang dari 5 (lima) 
juta rupiah akan dipidana lebih berat karena penjara dan denda akan 
dijatuhkan secara kumulatif.

2. Kekeliruan kedua ialah semua delik tersebut pidananya sama padahal 
bobotnya tidak sama. Ada delik berkualifikasi disitu. Jadi, kekeliruan 
pembuat UU No. 3 Tahun 1971 yang menyamakan semua ancaman 
pidana untuk semua delik korupsi, maksimum pidana penjara seumur 
hidup dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah560. 

Terhadap ancaman pidana mati, ketentuan Pasal 2 ayat 2 mensyaratkan 
beberapa ketentuan secara limitatif sebagai hal-hal yang memberatkan sehingga 
pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan 
keadaan tertentu yaitu  keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana 
bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan 
terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, 
bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, 
penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana 
korupsi. 

Keadaan tertentu dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan 
Pasal 2 ayat 2 tersebut merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan 
khusus kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).  

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bersifat 
fakultatif. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan 
tertentu” dapat saja tidak dijatuhkan pidana mati. Hal ini dikarenakan oleh 
rumusan Pasal 2 ayat (2) yang menggunakan kata “dapat dijatuhkan pidana mati.” 
Penggunaan kata “dapat” menunjukkan bahwa, penjatuhan pidana mati bukanlah 
merupakan sebuah keharusan. 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001, selain mengatur tentang sanksi pidana pokok, juga menentukan 

560 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 
2006,  hal. 114 - 115
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bahwa terdakwa “dapat” dijatuhi pidana tambahan.  Menurut Pasal 18, selain 
pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, juga dapat dijatuhkan 
pidana tambahan berupa :
1. Perampasan Barang : 

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud 
atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari 
tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana 
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang 
menggantikan barang-barang tersebut.561

b. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan 
kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ke tiga 
yang beritikad baik akan dirugikan.

c. Pihak ketiga yang mempunyai itikad baik dapat mengajukan surat 
keberatan terhadap putusan pengadilan yang merampas barang tersebut 
kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lama 2 (dua) 
bulan setelah putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

d. Pengajuan surat keberatan tersebut tidak menangguhkan atau menunda 
eksekusi. Dalam memeriksa permohonan keberatan tersebut, hakim 
meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan. 
Penetapan hakim atas surat keberatan dimaksud dimintakan kasasi 
oleh pemohon atau penuntut umum. Apabila keberatan pihak ketiga 
diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban 
mengganti kerugian pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang 
tersebut.

2.  Pembayaran uang pengganti.
a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.562

b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) 
bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum 
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa akan di lelang untuk 
menutupi uang pengganti tersebut.563 

c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 
untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana 
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana 

561  Pasal 18 ayat (1) huruf a
562  Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf b.
563  Lihat Pasal 18 ayat (2).
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pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan 
lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.564

d. Permasalahan dan antisipasi terhadap pidana tambahan pembayaran 
uang pengganti :
1) Pidana pokok (pidana penjara) ternyata menjadi pengganti 

(subsidair) dari pidana tambahan. Dalam sistem hukum pidana 
yang berlaku (Pasal 30 ayat 2 KUHP) umumnya ditentukan pidana 
pokok (pidana kurungan) menjadi pengganti (subsdair) dari pidana 
pokok pula (pidana denda).

2) Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 18 ayat 3, maka jaksa 
dalam mengajukan requisitoir dan hakim dalam menjatuhkan 
putusan :
a. Harus dengan  tegas menyebutkan berapa lama pidana penjara 

yang dijatuhkan sebagai pengganti dari pidana tambahan 
pembayaran uang pengganti.

b. Dalam eksekusi hendaknya diperhitungkan sesuai dengan 
perbandingan jumlah uang pengganti kerugian negara yang 
sudah dibayar oleh terpidana.

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 
tahun. “Yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” 
adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara 
waktu sesuai dengan putusan pengadilan”.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh 
atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh 
pemerintah kepada terpidana.

Sebagai ciri suatu hukum pidana khusus, ialah selalu ada penyimpangan-
penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah mengenai sistem 
pemidanaan tindak pidana korupsi, yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum 
dalam stelsel pidana menurut KUHP.

Dalam tindak pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok adalah 
sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. Tetapi mengenai 
jenis pidana tambahan, ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, 
yakni dimuat dalam Pasal 18 ayat 1, adalah:

564  Lihat Pasal 18 ayat (3).
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a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud 
atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang 
diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik 
terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga 
dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 
dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1(satu) 
tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan 
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat 
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengenai jenis pidana tambahan yang pertama, yakni perampasan barang 
yang juga dikenal dalam hukum pidana umum. Namun demikian berbeda 
mengenai syarat-syaratnya barang yang dirampas. Dalam hukum pidana korupsi 
dapat dijatuhkan pidana perampasan barang yang tidak berwujud, dan harga 
(uang) senilai dari barang-barang yang dirampas (bilamana barang tersebut karena 
alasan-alasan tertentu pada kenyataannya tidak dapat dirampas, misalnya bendanya 
telah tidak dapat ditemukan atau telah dimusnahkan si pembuat).

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun sifatnya ada persamaan 
dengan pidana denda ialah sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan 
atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya berbeda. 
Perbedaan itu ialah mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu 
dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita yang in casu maksudnya 
adalah kerugian negara. Akan tetapi pada pidana pembayaran uang pengganti 
wajiblah dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh 
adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Tujuan pidana pembayaran uang 
pengganti adalah untuk pemulihan kerugian akibat dari tindak pidana korupsi, 
tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara.

Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan 
meminta membayar atau melaksanakan secara sukarela oleh terpidana selama 
tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Apabila tenggang waktu 1 (satu) bulan itu tidak juga dibayar, maka 
dilakukan upaya paksa oleh jaksa dengan cara menyita harta benda terpidana dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.565 

565  Pasal 18 ayat (2).
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Mengenai pidana tambahan perampasan barang, yang dalam Pasal 19 ayat 
1 dimungkinkan merampas barang milik pihak ketiga yang tidak beritikad baik, 
yang sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Dalam hukum pidana umum dilarang 
merampas barang milik orang lain, walaupun tidak secara tegas diisyaratkan 
diperoleh dengan itikad buruk sebagaimana dalam hukum pidana korupsi. Apabila 
telah dirampas barang milik pihak ketiga, sedangkan yang bersangkutan merasa 
memperolehnya dengan itikad baik dan merasa dirugikan karenanya, maka pihak 
ketiga ini dapat mengajukan surat keberatan dalam waktu paling lambat 2 (dua) 
bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum kepada pengadilan yang bersangkutan (pengadilan negeri). Walaupun 
diajukan keberatan oleh pihak ketiga, namun keberatan itu tidak menangguhkan 
atau menghentikan pelaksanaan putusan. Apabila penetapan pengadilan tidak 
memuaskan pihak ketiga, maka dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung.566

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana 
korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya 
ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum. Dalam hukum 
pidana korupsi terdapat dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan, yang 
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, yaitu antara pidana 

penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan 
denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif ini 
terdapat pada pasal-pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, 12B. Nampaknya sistem penjatuhan 
pidana imperatif kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang 
paling berat.

b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan 
fakultatif , yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua 
jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), 
namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda 
(fakultatif ). Di sini pidana dendanya tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh 
dijatuhkan(fakultatif) bersama-sama (kumulatif ) dengan pidana penjara. 
Jadi khusus untuk penjatuhan pidana denda bersifat fakultatif, yang jika 
dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya 
ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif-fakultatif (penjaranya 
imperatif, dendanya fakultatif ) ini disimpulkan dari dua kata yakni ”dan atau” 

566  Lihat Pasal 19. 
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dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan. Disini hakim bisa memilih antara apakah akan menjatuhkan 
satu saja, yaitu penjara (sifatnya imperatif) ataukah juga menjatuhkan besamaan 
dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pemindanaan 
imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana korupsi yang dirumuskan 
dalam pasal-pasal: 3, 5, 7 , 10, 11, 13, 21, 22, 22, 23 dan 24.567

Sistem pemindanaan hukum pidana korupsi yang mengancam dengan 
pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif 
dengan denda baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus, tidaklah 
berlaku apabila nilai korupsi, sebagaimana dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 
12, kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk nilai korupsi kurang 
dari 5 (lima) juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah). Jadi meniru sistem penjatuhan pidana hukum pidana umum dalam 
KUHP.

7.4 Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana  Korupsi 

Pandangan tentang subyek hukum pidana di bidang hukum pidana umum 
yang hanya terbatas pada orang pribadi, tidak dapat dilepaskan dari sejarah  
pembentukan WvS Nederland tahun 1881, dimana pada dasarnya hanya manusia 
yang dapat dipandang sebagai subyek hukum pidana. Hal ni dapat diketahui dari:

a. Memory van Toelichting Pasal 51 WvS Nederland (Pasal 59 KUHP): 
suatu strafbaarfeit hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi 
tentang badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.

b. Uraian delik dalam banyak pasal WvS selalu dimulai dengan “Barang 
Siapa” dan sering disyaratkan adanya berbagai faktor manusia, seperti 
sengaja dan lalai, faktor mana hanya dapat dimiliki oleh manusia.

c. Sistem pidana terdiri dari pidana kekayaan dan pidana badan hanyalah 
dapat dikenakan terhadap manusia.

d. Hukum acara pidana tidak mengandung ketentuan tatacara terhadap 
korporasi.568

567 Adami Chazawi..Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.Banyumedia Publishing, Malang, 2003,hal. 272
568 Andi Zaenal Abidin. Bunga Rampai Hukum Pidana,  Pradnya Paramita,Jakarta, 1983, hal. 51
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Menurut Van Bemmelen ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 WvS 
(Pasal 59 KUHP), sama sekali tidak membicarakan tindak pidana yang dilakukan 
korporasi. Hal ini didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa suatu tindak pidana 
hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah. Prinsip inilah yang dipegang oleh 
pembuat undang-undang ketika membuat Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Namun dalam perkembangannya, timbul kesulitan sehubungan dengan kenyataan, 
dimana undang-undang khusus sering bertolak dari pikiran, bahwa tindak pidana 
juga dapat dilakukan oleh korporasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 
1 Wet Economische Delicten 1950. Di Belanda telah terjadi pergeseran pandangan 
sehubungan dengan ketentuan tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 WvS Nederland berdasarkan Undang-
undang  tanggal 23 Mei 1990. Dalam Pasal 51 ditentukan :
a. There are two categories of criminal offender : natural persons and juristic 

persons.
b. Where a criminal offence is committed by juristic person, criminal proceedings 

may be instituted and such penalties and measures as are prescribe by law, 
where applicable, may be imposed :

a. against the juristic person; or
b. against those who have ordered the commission of the criminal offense, and 

against those in control of such unlawful behavior; or
c. against the persons mentioned under a and b jointly.569

Pergeseran pandangan inipun sebenarnya di Indonesia telah diikuti, dengan 
memasukkan korporasi sebagai subyek hukum dalam beberapa perundang-
undangan hukum pidana khusus. Pendirian ini tentunya dapat diterima dengan 
melakukan pemahaman secara baik, bahwa  badan  hukum (rechtrperson, legal 
persons, persona moralis, legal entity) adalah subyek hukum. Subyek hukum 
menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh 
hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari 
hukum adalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak 
dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang.570 Dalam kenyataan 
kemasyarakatan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui 
sebagai subyek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini 
dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subyek hukum pada yang bukan 

569 Louise Rayar and Stafford Wadsworth. The Ducth Penal Code. Colorado : Rothman & C0, 1997, Litleton, hal 78
570 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,  Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 67 



342

BAB 7  PIDANA DAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

manusia. Subyek hukum yang bukan manusia itu  disebut badan hukum (legal 
person). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan 
hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subyek 
hukum lain di muka pengadilan.571 

Sejalan dengan perkembangan dunia internasional (salah satunya adalah 
International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in ‘The Protection of 
Enviropment, Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 
19-23 March 1994) yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana, 
dalam pertemuan tersebut mengenai pertanggungjawaban korporasi (Legal entity 
liability), ditentukan sebagai berikut:
1. Delik-delik yang dirumuskan dalam generic crimes dan specific crimes dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap seseorang individu maupun korporasi, 
dengan ketentuan bahwa delik itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan organisiasi (korporasi) itu;

2. Pertanggungjawaban korporasi terjadi apabila:
a. ada kesalahan manajemen dari koorporasi itu dan telah terjadi generic 

crimes; atau
b. ada pelanggaran peraturan atau ketentuan undang-undang oleh 

korporasi itu.
3. Pertangungjawaban korporasi dikenakan juga pada pertanggungjawaban 

perseorangan dan manajer, petugas, agen, karyawan atau pelayan dan korporasi 
itu.

4. Pertanggunigjawaban korporasi diterapkan tanpa memperhatikan apakah 
orang atau individu yang melakukan perbuatan atas nama korporasi itu telah 
diidentifikasikan, telah dituntut atau telah dipidana atau tidak; dan

5. Semua sanksi, kecuali sanksi pidana penjara, dapat dikenakan kepada 
korporasi.572

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban 
pidana korporasi dikenakan kepada:
1. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang 

bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; atau

571  Ibid
572  Beberapa Hasil International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In the Protections Of Environment, 

Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, ) 19 - 23 March 1994, disarikan oleh Barda Nawawi Arief,  
Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3-15 Desember 1995, hal. 6 - 7
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3. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.
 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan 

perundang-undangan khusus, sehingga ketentuan dalam Buku I KUHP, dapat 
saja tidak diberlakukan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 103 
KUHP yang menentukan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab 
VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan 
perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh 
undang-undang ditentukan lain”. Bahkan dalam pemberlakuannya, undang-
undang yang bersifat khusus lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum 
pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 63 ayat (2) KUHP yang 
menentukan: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang 
khusus itulah yang diterapkan”. Adanya perundang-undangan yang bersifat 
khusus dapat tercipta karena:

1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam 
masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan 
pandangan dalam masyarakat, sesuatu yang semula dianggap bukan 
sebagai tindak pidana, karena perubahan pandangan dan norma di 
masyarakat, menjadi termasuk tindak pidana dan diatur dalam suatu 
perundang-undangan hukum pidana.

2. Undang-undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap 
perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, 
sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap 
memakan banyak waktu.

3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan 
suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.

4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan 
proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah 
ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian. 573 

Sebagai Undang-undang khusus, Undang-undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi materi muatannya tidak saja berkenaan dengan ketentuan hukum  
materiil tetapi juga dapat mengatur/memuat ketentuan hukum formal (acara). 
Karena itu,  dalam pemberlakuannya bisa menyimpang dari asas yang secara 
umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun 

573  Loebby Loqman 2004, ”Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia” Makalah, hal. 98
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Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau lex specialis derogat 
lex generalis. 

Pemberlakuan asas lex specialis derogat lex generalis, harus memenuhi kriteria:
1. Bahwa pengecualian terhadap Undang-undang yang bersifat umum, 

dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-
undang.

2. Bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-undang 
khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas 
pengecualian yang dinyatakan dari bagian yang tidak dikecualikan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-
undang khusus tersebut.574 

Korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, bukanlah hal yang baru. Di dalam Undang-undang 
Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak 
Pidana Ekonomi, korporasi telah dimasukkan sebagai subyek tindak pidana di 
dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1). Hanya saja di dalam ketentuan pasal dimaksud 
tidak disebutkan secara langsung ”korporasi” tetapi disebut: badan hukum, suatu 
perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan. Namun apabila dicermati, 
beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mendifinisikan 
korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Maka walaupun di 
dalam peraturan perundang-undangan menyebut korporasi dengan istilah yang 
berbeda, namun yang dimaksud adalah korporasi.

Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah 
finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini 
terungkap dari  pandangan Friedmann bahwa: “The main effect and usefulness of a 
criminal conviction improsed upon  a corporation cannot be seen either in any personal 
in jury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium ans 
stigma that attaches to a criminal conviction”575

Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut peringatan Suzuki agar dalam 
menjatuhkan pidana dalam korporasi misalnya dalam bentuk penutupan 
seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara hati-hati. Karena dampak putusan 
tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi 

574 Ibid
575 Wolfgang Friedmann dalam Muladi dan Dwidja Priyatna, Op.cit., hal. 115 
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juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham dan para 
konsumen suatu pabrik. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi, 
hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang 
saham, sehingga efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak 
negatif dapat dihindarkan.576 

Clinard dan Yeager mengemukakan kriteria,  kapan seharusnya sanksi pidana 
ditujukan  pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak mempunyai relevansi, 
maka sebaiknya sanksi perdata yang dipergunakan. Selanjutnya Clinard dan Yeager 
mengemukakan 11 kriteria sebagai pedoman dalam pemidanaan korporasi : 

1. The degree of loss the public (derajat kerugian terhadap publik)
2. The lever of complity by high corporate managers (tingkat keterlibatan oleh 

jajaran  manejer korporasi)
3. The duration of the violation (lamanya pelanggaran)
4. The frequency of the violation by the corporation (frekuensi pelanggaran 

oleh korporasi)
5. Evidance of intent to violate (alat bukti yang dimaksudkan untuk 

melakukan pelanggaran)
6. Evidance of extortion, as in bribery cases (alat bukti pemerasan, seperti 

dalam kasus-kasus suap)
7. The degree of notoriety engendered by the media (derajat pengetahuan publik 

tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media)
8. Precident in law (yurisprudensi)
9. The history of serious, violation by the corporation (riwayat pelanggaran-

pelanggaran serius oleh korporasi)
10. Deterence potential ( kemungkinan pencegahan)
11. The degree of cooperation evinced by the coorporation (derajat kerja sama 

korporasi yang ditunjukan oleh korporasi).577

Muladi menyatakan, pemidanaan terhadap korporasi hendaknya 
memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan usaha, melalui 
kebijakan pengurus, atau para pengurus untuk memutus (corporate executing decision) 
dan keputusan tersebut telah diterima (accepted) oleh korporasi tersebut. Penerapan 
sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.578

576 Yoshio Suzuki, “The Role of Criminal Law in The Control of Social And Economic Offences”, dalam Muladi dan Dwidja Priyatna, Ibid 
577 Marshall B Clinard and Peter C Yeager 1980. Corporate Crime. New York : The Free Press, hal 119 - 120
578 Muladi 1998, “Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1997”,  dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume IU/Nomor 1/1998, Bandung, ASEHUPKI  dan Citra Aditya Bakti, hal 9
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Bilamana tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai 
negara dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim 
(adverse publicity) sebagai sanksi atas biaya korporasi. Karena dampak yang ingin 
dicapai  tidak hanya mempunyai  “financial impacts” tetapi juga mempunyai “non 
financial impacts”.

Kalau dilihat secara lebih global, maka tujuan pemidanaan korporasi yang 
menyangkut tujuan  pemidanaan  yang bersifat integratif,  yang mencakup: 

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Menurut 
penulis, dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, 
bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan 
di kemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini 
bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Disini pidana 
dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Bentuk 
pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum yang mempunyai arti 
bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan 
agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Bila penulis 
hubungkan dengan tujuan pemidanaan korporasi, dengan dipidananya 
korporasi agar korporasi itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana 
lagi dan korporasi-korporasi lainnya tercegah untuk melakukan tindak 
pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan 
masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang 
bersifat luas, karena secara fundamental itu merupakan tujuan semua 
pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan 
kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan 
agar masyarakat terlindungi dari bahaya kejahatan.  

3. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan 
solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan 
adalah untuk penegakkan adat-istiadat masyarakat dan mencegah balas 
dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (private 
revenge or unofficial retalation). Pemidanaan terhadap pelaku tindak 
pidana tidak hanya membebaskan dari dosa, tetapi juga membuat merasa 
benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan 
masyarakat, bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut 
cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara 
kolektif (collective cleaning of guilt) ditujukan untuk memperkuat moral 
masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama berjuang 
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melawan para pelanggar hukum. Pengertian solidaritas ini seringkali 
dibicarakan pula kaitannya dengan masalah kompensasi terhadap korban 
kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan 
pemidanaan korporasi, kompensasi terhadap korban untuk memelihara 
solidaritas masyarakat dilakukan oleh korporasi itu sendiri, yang diambil 
dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara. 

4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/keseimbangan yaitu adanya 
kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individu 
dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa 
faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam 
batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan 
pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat 
sehari-hari. Selain itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan 
terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun579.

Dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan 
pendirian integratif  tentang tujuan pemidanaan yaitu dalam fungsinya sebagai 
sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara 
masyarakat dan pengimbalan. Pemidanaan terhadap korporasi, yaitu mengingat 
bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang 
lingkup “Administrative Penal Law”: Ordungstrafrecht; Ordeningstrafecht”, yaitu 
hukum pidana di bidang pelanggaran – pelanggaran hukum administrasi. Karena 
itu pula dikenal istilah “administrative crime”, yaitu “an offence consisting of a vilatio 
of an administrative rule or regulation anda carrying with a criminal sanction”. Jadi 
pada hakikatnya hukum pidana adminsitrasi merupakan perwujudan dari kebijakan 
menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan 
hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan 
bentuk “fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di 
bidang hukum administrasi”. Dengan demikian apabila sanksi administratif akan 
dioperasionalisasikan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah 
sanksi  pidana administratif.580   

Sekalipun kadang-kadang pemidanaannya cukup berat, maka ada 
kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan  asas subsidiaritas, yaitu 

579 Muladi, loc.cit
580 Arief, Barda Nawawi 1982. ”Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan 

Delik-delik Khusus dalarn Masyarakat Modern”. Kumpulan Makalah dalam Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam 
Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Bandung : Bina Cipta, hal. 8
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hukum pidana di tempat pada posisinya sehingga ultimum remidium dan sanksi 
administratif dan perdata banyak diterapkan. Maka perlu dipertimbangkan sebagai 
upaya efective deterrent akan dapat dicapai terhadap pemidanaan korporasi, untuk 
mendudukkan hukum pidana sebagai  premium remedium. 

Kejahatan korporasi merupakan  kejahatan yang dapat merusak sendi-
sendi kehidupan ekonomi dan akibat lebih lanjut adalah: “The effect of economic  
delinguency must be such as to fistrub or endenger the economic  life or the economic 
system, above and beyond injury to  individual interest.” The  function of criminal law 
not  only to protect prive property against unlawful interference, but also to protect the 
basic economic order of the nation”.581   

Pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, 
antara lain dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin 
Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.BjM tanggal 18 Desember 2008 terhadap  PT 
Giri Jaladhi Wana (PT GJW). Dalam putusan tersebut pidana yang dijatuhkan 
adalah berupa pidana pokok dan pidana tambahan, yakni: 1) pidana denda sebesar 
Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah; dan 2) pidana tambahan 
berupa penutupan sementara  PT GIRI JALADHI WANA selama 6 (enam) bulan. 
Di dalam bagian pertimbangannya, disebutkan bahwa kalau yang diajukan sebagai 
pelaku tindak pidana adalah korporasi, maka yang bertanggungjawab adalah 
korporasi  tetapi ada syarat - syaratnya antara lain :

1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission maupun omission 
dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun didalam 
struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari 
korporasi ;

2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan 
korporasi;

3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi 
perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;

4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat 
bagi korporasi; dan

5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau 
alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

581 Dikutip dari Muladi,   Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997,  dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume IU/Nomor 1/1998, Bandung, ASEHUPKI  dan Citra Aditya 
Bakti, hal. 115
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BAB 8
Hukum Acara 
Tindak Pidana Korupsi
Toetik Rahayuningsih & Indria Wahyuni

8. 1 Pendahuluan

Membicarakan hukum acara tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari 
pembicaraan terkait dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana secara garis 
besarnya dibagi dalam 5 (lima)  tahapan yang dilaksanakan oleh subjek pelaksana 
hukum acara pidana:582 (1) tahap penyidikan dilaksanakan oleh penyidik, (2) tahap 
penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum, (3) tahap mengadili dilaksanakan 
oleh hakim, (4) tahap eksekusi dilaksanakan oleh jaksa, dan (5) tahap pengawasan 
dan pengamatan putusan pengadilan oleh hakim pengawas dan pengamat. 

Van Bemmelen sebagaimana dikutip Andi Hamzah mendefinisikan hukum 
acara pidana, ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang 
diciptakan Negara karena adanya pelanggaran-pelanggaran undang-undang pidana, 
yaitu:583 1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran; 2.Sedapat mungkin 
menyidik pelaku perbuatan itu; 3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna  
menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya; 4. Mengumpulkan bahan-
bahan bukti yang diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan  kepada 
hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut; 5. Hakim memberi 
keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa 
dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib; 6.Upaya hukum 
untuk melawan keputusan tersebut; dan 7. Akhirnya melaksanakan keputusan 
tentang pidana dan tindakan tata tertib. Lebih lanjut van Bemmelen menegaskan 
bahwa tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu: 584 1. Mencari dan menemukan 
kebenaran, 2.Pemberian keputusan oleh hakim, dan 3. Pelaksanaan keputusan.

582 Hari Sasangk,  Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.2
583 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, ed II, cet.I, Jakarta, 2008, h.6.
584 Ibid., h.8
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 Menurut Moeljatno,  hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan  
hukum yang berlaku di suatu Negara , yang memberi dasar-dasar dan aturan-
aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana 
yang ada pada sesuatu  tindak pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan 
bahwa orang telah melakukan delik. Selanjutnya berdasarkan definisi tersebut, 
fungsi hukum aacara pidana adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hokum 
pidana, dan hukum acara pidana diperlukan apabila ada sangkaan bahwa orang 
atau orang-orang telah melanggar larangan hukum pidana.585

8.2  Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam KUHAP, istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan. Menurut 
Andi Hamzah keduanya mempunyai arti yang sama, karena keduanya berasal 
dari kata dasar sidik yang berarti memeriksa, meneliti. Kata sidik diberi sisipan el 
menjadi selidik yang artinya banyak menyidik.586

Definisi penyelidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 
1 butir 5 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan 
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini. Penyelidikan merupakan tindakan awal sebelum dilakukannya 
penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melakukan 
fungsi penyelidikan adalah “setiap Pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Pasal 
ini metegaskan hanya polisi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 
penyelidikan dan pejabat diluar kepolisian tidak diperkenankan, namun dengan 
mendasarlan pada ketentuan undang-undang yang lain, misalnya KPK, ternyata 
juga diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penyelidikan khusus untuk 
tindak pidana korupsi.

Pasal 5 KUHAP mengatur kewenangan penyelidik meliputi: kewenangan 
berdasarkan kewajiban (hukum) dan kewenangan berdasarkan perintah penyidik. 
Kewenangan berdasarkan kewajiban (hukum), yaitu :a. menerima laporan dan 
pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. mencari keterangan 
dan barang bukti; c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri;  d. mengadakan tindakan lain menurut 
hukum yang bertanggungjawab. 

585  Moeljatno, Hukum Acara Pidana, tanpa penerbit, Yogyakarta, 1975.
586 Andi Hamzah,Op.Cit., h.119
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8.2.1 Kewenangan Berdasarkan (kewajiban) Hukum, dapat dijabarkan 
sebagai berikut:
a.   Kewenangan Menerima Laporan dan Pengaduan dari Seseorang 

tentang Adanya Tindak Pidana. 
Laporan dan/atau pengaduan yang berupa  informasi awal  tentang adanya 

tindak pidana biasanya berasal dari masyarakat, sehingga dengan dasar inilah 
penyelidik mengambil tindakan berikutnya sesuai kewenangannya. jika ada 
laporan atau pengaduan maka penyelidik wajib untuk menerimanya. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan laporan dan 
pengaduan yang harus dipenuhi yaitu:  jika laporan dan pengaduan dilakukan 
secara tertulis maka harus ditandatangni oleh pelapor dan pengadu.; sedangkan 
jika laporan dan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan 
ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan jika pengadu dan pelapor tidak dapat 
menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan atau pengaduan penyelidik;  (Pasal 103). 

Perbedaan diantara laporan dan pengaduan adalah laporan dapat 
disampaikan oleh setiap orang dan merupakan kewajibannya, sedangkan pada 
pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tertentu saja bukan kewajibannya tapi 
merupakan hak. Lebih lanjut, pada laporan obyeknya adalah setiap delik/tindak 
pidana yang terjadi tidak ada pengecualiannya, jadi hal ini berkenaan dengan delik 
biasa. Sedangkan pada pengaduan, obyeknya terbatas pada delik-delik aduan saja. 
Dari segi isinya, laporan berisi tentang pemberitahuan tanpa disertai permohonan, 
sedangkan pengaduan isinya pemberitahuan disertai dengan permohonan untuk 
segera melakukan tindakan hukum. Dari perspektif pencabutan, laporan tidak 
dapat dicabut kembali sementara pengaduan dapat dicabut kembali. Perbedaan 
antara kedua hal ini (laporan dan pengaduan) lebih jelas dapat dilihat dari tabel 
berikut:

Tabel 1. Perbedaan Laporan  dan Pengaduan
Segi Pembeda LAPORAN PENGADUAN

1. Penyampaian Disampaikan oleh setiap orang Hanya dapat diajukan oleh orang 
tertentu saja

Merupakan kewajiban dan hak Bukan kewajiban, tapi merupakan 
hak dari segi obyeknya.

2. Obyek Laporan Delik biasa Delik aduan
3. Substansi Tentang pemberitahuan tanpa 

ddisertai permohonan
Pemberitahuan disertai dengan 
permhonan untuk segera melakukan 
tindakan hukum.

4. Pencabutan Tidak dapat dicabut kembali Dapat dicabut kembali
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b.  Kewenangan Mencari Keterangan dan Barang Bukti
Mencari keterangan dan barang bukti ini adalah dalam rangka 

mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum guna memulai 
proses penyidikan. Mencari dan memperoleh barang bukti, dapat dilakukan 
dengan cara-cara yang profesional dan berdasarkan ilmu penyelidikan serta tidak 
terkesan yang penting untuk mengejar target penyelidikan saja. Barang bukti 
mempunyai pengertian yang berbeda dengan alat bukti. Barang bukti adalah 
barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berkaitan dengan tindak 
pidana, sedangkan alat bukti sebagimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP 
yaitu:  keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 

Menurut Pasal 194 KUHAP, apabila suatu tindak pidana terbukti, maka 
terhadap barang bukti yang berasal dari kejahatan, ada kewajiban: a.dikembalikan 
kepada yang berhak sebagaimana dicantumkan dalam putusan; dikembalikan 
pada saksi korban. Sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan: 
dirampas untuk dimusnahkan; dirampas untuk negara; dan dirampas untuk 
barang bukti perkara lain.  Apabila suatu perbuatan terbukti tetapi bukan 
merupakan tindak pidana (lepas dari segala tuntutan) maka terhadap barang bukti 
dapat dilakukan allternatif berikut: bisa dikembalikan kepada terdakwa; bisa 
dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan; dan 
dapat dirampas untuk dijadikan alat bukti perkara lain. Terhadap barang bukti 
yang erat kaitannya dengan sumber kehidupan, misalnya untuk mencari nafkah 
harus dikembalikan atas pertimbangan kemanusiaan (Pasal 194 ayat 2 KUHAP). 
Bila putusan telah inkracht, barang bukti diserahkan tanpa syarat, apabila putusan 
belum inkracht maka barang bukti dapat diserahkan dengan syarat akan dapat 
menghadapkan  barang bukti tersebut di pengadilan dalam keadaan utuh (Pasal 
193 ayat 3 KUHAP dan  Penjelasannya). 

Mengacu kepada bunyi Pasal 39 KUHAP, untuk terdakwa yang terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana, maka terhadap barang milik 
terdakwa yang berupa: hasil kejahatan; alat untuk melakukan kejahatan dapat 
dirampas (bersifat fakultatif ). Terhadap barang-barang tertentu, antara lain Pasal 
250 bis, 261 dan 275 KUHP, hakim harus melakukan perampasan (bersifat 
imperative), meskipun bukan milik terdakwa.
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Tabel 2 Perbedan Barang Bukti dan Alat Bukti

Barang Bukti Alat Bukti

Pasal 39 KUHAP
barang yang digunakan untuk melakukan atau yang 
berkaitan dengan tindak pidana

Pasal 184 KUHAP:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. petunjuk;
d. surat; dan
e. keterangan terdakwa.

c.  Kewenangan Menyuruh Berhenti
Kewenangan ini penting dimiliki oleh penyelidik, karena berkaitan dengan 

adanya orang yang dicurigai yang mengharuskan penyelidik mengambil tindakan 
memberhentikan guna melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan. Namun 
dalam hal orang yang dicurigai tidak mengindahkan peringatan penyelidik, maka 
penyelidik-pun tidak dapat melakukan upaya paksa yang dibenarkan undang-
undang. Hal ini dikarenakan penyelidik terikat pada syarat-syarat tertentu yang 
harus dipenuhi apabila ingin melakukan penangkapan semisal adanya surat 
perintah penangkapan. Dengan catatan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat 
perintah dari penyidik terhadap kasus tertangkap tangan.

d.  Kewenangan Penyelidik Mengenai Melakukan Tindakan Lain. 
Kewenangan ini adalah kewenangan yang kabur dan tidak jelas dalam Pasal 

5 ayat 1 huruf a angka 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan 
lain adalah tindakan dari penyelidik guna kepentingan penyelidikan dengan 
syarat: tidak bertentangan dengan aturan hukum dan selaras dengan kewajiban 
hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. Tindakan tersebut 
juga harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya atas 
pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa menghormati hak asasi 
manusia. Meskipun telah dijelaskan dalam penjelasan pasal ini, namun rumusan 
tersebut belum memberikan penjelasan yang memuaskan dan para ahli hukum 
pun masih berbeda-beda untuk memberikan contoh konkritnya. 

8.2.2  Kewenangan berdasarkan Perintah Penyidik.
Penyelidikan merupakan tahapan pertama dari proses penyidikan.  

Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri dari tindakan 
penyidikan. Penyelidikan adalah bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan 
atau peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana atau yang diduga sebagai 
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tindak pidana. Orang yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik. Penyelidik 
tidak berhak menangkap, menahan atau menggeledah orang, juga tidak berhak 
menyita kecuali ada perintah khusus untuk itu dari penyidik (Pasal 5 ayat (1b)). 
Hasil tindakan penyelidikan dibuatkan laporan dan diserahkan kepada penyidik.587

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah 
satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang didahului tindakan lain, 
yaitu tindakan yang berupa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 
pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas 
perkara kepada Penuntut Umum. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan 
yang bertujuan untuk  mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup 
agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan 
dengan tindakan pengusutan sebagai usaha  untuk mencari dan menemukan 
keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. 

Sebelum berlakunya KUHAP pengertian penyelidikan digunakan perkataan 
opsporning atau onderzoek, yang dalam bahasa Inggris disebut Investigation.588 
Pada masa HIR pengertian pengusutan  dan penyidikan selalu dipergunakan 
secara kacau, tidak jelas batasan fungsi pengusutan dan penyidikan, sehingga 
menimbulkan ketidaktegasan  pengertian dan tindakan.589

Penegasan pengertian antara penyelidikan dan penyidikan saat ini sangat 
berguna  untuk pelaksanaan fungsi  penegakan hukum, karena: a. tercipta  tahapan 
tindakan guna menghindarkan cara-cara  penegakan hukum yang tergesa-gesa; 
b.adanya tindakan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa 
tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Penyelidik tidak berhak menangkap, menahan atau menggeledah 
orang, juga tidak berhak menyita kecuali ada perintah khusus 

untuk itu dari penyidik (Pasal 5 ayat (1b) KUHAP)

8.2.3  Polri sebagai Penyelidik Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana
Yang diberi wewenang melakukan penyelidikan sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 1 butir 4 jo Pasal 4 KUHAP,  penyelidik adalah pejabat polisi negara 

587 John Z. Laodoe, Hukum Acara Pidana Kita, PT Sindoro, Surabaya, 1982, h.17.
588 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, Politea, Bogor, h.13.
589 M. Yahya Harahap, Pemabahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Ed.II, Cet ke-13,Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, h. 102.
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Republik Indonesia. Hasil pelaksanaan penyelidikan dibuatkan laporan yang 
kemudian disampaikan pada penyidik.

Fungsi dan wewenang penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP, 
dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. Fungsi dan wewenang aparat penyelidik berdasar hukum:
a.  menerima laporan atau pengaduan;
b. mencari keterangan dan barang bukti; 
c. menyuruh berhenti orang yang dicurigai;
d. tindakan lain menurut hukum. 

2. Kewenangan berdasar Perintah Penyidik; yaitu kewajiban penyelidik 
membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik.

Selain POLRI, Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK),  memberikan kewenangan pada KPK untuk 
melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan  tindak pidana korupsi.

Berikut ini beberapa Kasus Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Pejabat 
Daerah

Catatan: 1. Tipikor yang melibatkan Kepala Daerah

Di era otonomi daerah kekuasaan kepala daerah sangat besar, bahwa 
sebanyak 291 kepala daerah telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.
Dari 536 Kabupaten Kota yang ada saat ini, sudah ada 291 Kepala Daerah jadi 
tersangka korupsi.Kasus ini terjadi pada saat begitu besarnya kewenangan yang 
diberikan ke daerah.Untuk saat ini urusan Daerah hanya 24 persen yang ditangani 
Provinsi. Daerah (Kabupaten-Kota) menangani 76 persennya. Kewenangan yang 
begitu besar itu baru akan berdaya guna dan berhasil guna bila ditangan Kepala 
Daerah yang handal. 

Catatan 2. Putusan MK terkait Pemeriksaan KDH Tanpa izin Presiden

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi 
atas Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,  Pasal 
36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).  Pasal ini dinilai bertentangan 
dengan Pasa 27 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) yang menyebutkan 
bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan umum. Keberadaan 
Pasal ini dinilai MENGHAMBAT proses pemberantassan korupsi sebab untuk 
memeriksa Kepala daerah harus dengan izin Presiden yang memakan waktu 
lama.
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Dengan demikian, Aparat penegak hukum terutama Kejaksaan dan Polisi 
Republik Indonesia (Polri) tidak lagi harus meminta persetujuan tertulis dari 
Presiden 

untuk melakukan proses hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap 
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terlibat perkara dugaan 
korupsi.Rabu (26/9/2012).MK berpendapat, persetujuan tertulis dari Presiden 
yang disyaratkan dalam proses penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah akan menghambat proses penyelidikan, sebab, 
Presiden diberi waktu 60 hari untuk mengeluarkan persetujuan tersebut.

Dalam tenggang waktu itu, Kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang melakukan upaya 
penghapusan jejak tindak kejahatan, atau penghilangan alat bukti. Bahkan 
penyelidikan yang dirahasiakan dapat diketahui oleh yang bersangkutan. 

Salah satu kuasa hukum para pemohon, Donal Fariz mengapresiasi 
keputusan Mahkamah. Menurut Donald, langkah Mahkamah ini merupakan 
percepatan kinerja aparat penegak hukum terutama Polri dan Kejaksaan dalam 
pemberantasan korupsi. Selama ini fakta di lapangan membuktikan karena 
posisi jaksa dan polisi dibawah Presiden akhirnya muncul kegamangan bagi 
mereka untuk bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kepala 
dan/atau wakil kepala daerah. “Walaupun keputusan MK tidak sempurna, sudah 
pasti ini menggembirakan bagi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 
oleh penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan. Kekecewaan kami 
hanya ketika masih dibutuhkan ijin terhadap penahanan para tersangka kasus 
korupsi kepala dan/atau wakil kepala daerah. Jadi, proses penyelidikan dan 
penyidikan bisa dilalui tanpa ijin dari Presiden namun yang dibutuhkan 
ijin hanya saat penahanan saja,” kata Donald.

Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini dimohonkan sejumlah 
aktivis anti korupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Feri Amsari (Dosen 
FH Andalas), Teten Masduki (Sekjen TII), dan Zainal Arifin Mochtar (Direktur Pukat 
UGM).

Pernyataan berbeda dikemukakan oleh Guru besar Fakultas Hukum 
Universitas Padjadjaran, Gede Pantja Astawa, mengkhawatirkan putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) yang membebaskan jaksa dan polisi mengusut 
kasus korupsi kepala daerah tanpa izin Presiden membuka peluang aparat 
hukum menjadikan kepala daerah sebagai “ATM berjalan”.”Putusan MK ini 
jangan dimanfaatkan oleh para jaksa dan polisi untuk memeras kepala daerah. 
Saya khawatir putusan MK ini berpeluang untuk terjadinya hal itu,” ujar Gede di 
Jakarta, kemarin. Lebih lanjut Gede mengaku mengapresiasi putusan tersebut, 
Ia berharap putusan tersebut menjadikan para kepala daerah untuk berpikir 
beberapa kali jika ingin menilep uang yang bukan haknya.”Tentunya putusan 
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itu sangat bagus dalam semangat antikorupsi. Sayangnyaterbuka juga peluang 
adanya penyalahgunaan,” papar Gede.

Mengenai kepala daerah yang masih membutuhkan izin presiden, Gede 
tidak sependapat dengan Indonesia Coruption Watch (UCW). Menurutnya, 
penahanan kepala daerah harus membutuhkan izin presiden karena ini terkait 
tugas dan fungsi kepala daerah sebagai anak buah presiden. “Presiden harus tahu 
kalau anak buahnya ditahan. Karena presiden harus menunjuk siapa pengganti 
atau pelaksana jika kepala daerah ditahan oleh penegak hukum. Lagipula, dalam 
putusan jika izin penahanan tidak dijawab selama 30 hari dari presiden, kepala 
daerah tetap boleh ditahan,” tuturnya.

8.2.4 Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai 
Penyelidik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Menurut ketentuan Pasal 6 huruf c, KPK bertugas antara lain melakukan 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 
Selanjutnya Pasal 11, menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c a quo, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a.  melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang 
lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsiyang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum atau penyelenggaranegara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c.  menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah).
Lebih lanjut Pasal 12 ayat 1 UU KPK, memberikan wewenang kepada 

KPK dalam hal pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk :

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 

bepergian ke luar negeri;
c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 

tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang 
diperiksa;

d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 
memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, 
terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
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e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa 
kepada instansi yang terkait;

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh 
tersangka atau terdakwa yangdiduga berdasarkan bukti awal yang cukup 
ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum 
negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan 
barang bukti di luar negeri;

i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk 
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan 
dalam perkara tindak pidana korupsi yangsedang ditangani.

Diaturnya kewenangan penyelidikan oleh KPK berdasarkan Undang-
Undang  No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  (selanjutnya 
disebut UU KPK), maka Polri tidak menjadi satu-satunya aparat penegak hukum 
yang dapat melakukan wewenang penyelidikan tindak pidana, meskipun wewenang 
penyelidikan oleh  KPK hanya terbatas pada penyelidikan tindak pidana korupsi

Catatan :
1. KPK tidak boleh menghentikan perkara melalui Surat Penghentian 

Penyidikan (SP3). Selama ini di KPK tidak dikenal SP3

Undang-undang menentukan bahwa di KPK tidak boleh ada SP3 adalah 
supaya KPK benar-benar bekerja dengan sangat hati-hati, serta dengan sepenuh 
hati dan tenaga, menangani perkara korupsi. Sekali seseorang ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK, maka kasusnya itu wajib jalan terus sampai ke tingkat 
pengadilan dan tidak bisa dihentikan di tengah jalan. Ratio legis pemberian 
ketentuan ini adalah bila ada SP3, sebagaimana ada di Kepolisian dan Kejaksaan, 
dikhawatirkan peluang terjadinya konspirasi dengan pihak tersangka terbuka.

Namun demikian, berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku umum, 
gugurnya hak menuntut hapus karena perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHP); 
tersangka atau terdakwanya meninggal dunia (Pasal 77 KUHP),  dan daluwarsa 
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penuntutan pidana (Pasal 78) dan daluwarsa menjalani pemidanaan (Pasal 82 
KUHP). Kewenangan KPK untuk menyadap dalam draft revisi UU KPK tersebut 
diatur bahwa untuk melakukan penyadapan pimpinan KPK harus minta izin 
tertulis terlebih dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri, paling lama 1 x 24 jam 
setelah penyadapan dimulai. Penyadapan tersebut paling lama berlangsung hanya 
3 bulan, dengan perpanjangan hanya satu kali untuk masa yang sama.

Menyadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi butuh 
waktu yang segera agar tidak terjadi kehilangan kesempatan berharga mendapat 
informasi sangat penting dalam penyadapan itu. Aturan terkait dengan penyadapan 
masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, 
seperti yang berlaku di negara-negara lain, tindakan penyadapan dilarang di 
Indonesia, kecuali untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya sangat dibatasi oleh 
undang-undang. Umumnya, tujuan tersebut terkait dengan penegakan hukum. 
Sejalan dengan itu, pihak yang diberi kewenangan melakukan penyadapan juga 
terbatas. Keketatan kriteria dalam melaksanakan penyadapan juga terkait dengan 
Undangg-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut 
UU Telekomunikasi) yang menegaskan bahwa “...pada dasarnya informasi yang 
dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan 
harus dilarang” (penjelasan Pasal 40).

Dikarenakan urgensi penyadapan dalam rangka pengungkapan kasus-
kasus tindak pidana korupsi dan potensi penyadapan dalam melanggar hak asasi 
manusia, maka pengaturan tentang penyadapan diatur dalam berbagai peraturan 
yang terkait diantaranya UU Telekomunikasi, UU KPK, Undang-Undang No. 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut 
UU ITE) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 
Narkotika). Pengertian penyadapan dapat ditemui pada Penjelasan Pasal 31 ayat 
(1) UU ITE yang menjelaskan kegiatan intersepsi atau penyadapan adalah :

“Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, 
mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, 
menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel 
seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

Pengaturan penyadapan juga diatur pada Permenkominfo No 11/PER/M.
KOMINFO/020/2006 serta standard operating procedure KPK tentang teknis 
penyadapan. Namun dikarenakan banyaknya peraturan perundangan yang 
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mengatur tentang penyadapan, terjadi permasalahan yang sifnifikan terhadap 
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur 
penyadapan sehingga terdapat pertentangan atau tidak sejalan dengan aturan yang 
lain. UU Telekomunikasi yang dibentuk sebelum lahirnya KPK, misalnya, belum 
mengakomodir keberadaan lembaga KPK ini. 

Prosedur penyadapan yang diatur dalam UU Narkotika juga berbeda dengan 
prosedur yang selama ini digunakan KPK. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan 
tindakan penyadapan oleh penegak hukum berjalan sporadic590 dalam hal 
pengaturan penyadapan. Pembentukan aturan khusus, dalam bentuk undang-
undang, tentang penyadapan sangat diperlukan untuk mengkodifikasi berbagai 
aturan penyadapan yang berlaku saat ini. Sampai saat ini lemahnya dasar hukum 
tindakan penyadapan yang dijalankan KPK, khususnya berkaitan dengan aspek 
teknis, sehingga kewenangan KPK ini sering dipersoalkan di pengadilan dengan 
alasan melanggar hak asasi manusia. Aturan khusus dan komprehensif tentang 
penyadapan diperlukan untuk memperkuat basis hukum tindakan penyadapan 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sebagai bagian dari proses hukum, penyadapan tentunya sangat relevan 
untuk dimasukkan ke dalam rancangan KUHAP. KUHAP lama yang dibentuk 
tahun 1981 tentunya belum mengenal istilah “penyadapan”. Aturan khusus 
tentang penyadapan menjadi sangat penting karena seiring dengan perkembangan 
teknologi, metode penyadapan efektif untuk mengungkap kejahatan yang semakin 
kompleks.

Legalitas kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan ini tertuang dalam 
Pasal 12 UU KPK, yakni dalam hal melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan, KPK berwenang menyadap dan  merekam pembicaraan.591 Fakta 
membuktikan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK terbukti mampu 
membongkar praktik korupsi. Kasus-kasus korupsi yang terkuak berdasarkan 
bukti yang diperoleh dari penyadapan seperti kasus jaksa Urip Tri Gunawan 
karena menerima uang Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani. Pemberian uang itu 
terkait dengan diterbitkannya surat perintah penghentian penyelidikan kasus 
bantuan likuiditas Bank Indonesia atas nama Sjamsul Nursalim. Di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jaksa Urip divonis 20 tahun penjara, sedangkan 
Artalyta divonis 5 tahun penjara.

590 Sin-kro-ni-sa-si n 1.Perihal menyinkronkan, menyerentakan; dl melaksanakan tugas masing-masing, semua unsur 
departemen wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan –; 2. Penyesuaian antara bunyi (suara)  dengan sikap mulut 
atau mimic (tt film); – bunyi (suara) dengan sikap mulut harus diperhatikan (http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php) 

591 http://entertainment.kompas.com/read/2012/10/01/11165291/Penyadapan.Terbukti.Membongkar.Korupsi.JAKARTA.
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Kasus lain yang terbongkar diantaranya kasus suap Al Amin Nur Nasution 
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan, kasus pengadaan kapal 
patroli di Kementerian Perhubungan yang menyeret politisi Bulyan Royan, dan 
kasus suap dalam pembahasan dana stimulus di Indonesia timur yang menyeret 
Abdul Hadi Djamal.

Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi sebagian besar 
didukung dari hasil penyadapan. Penyadapan pada dasarnya adalah merupakan 
salah satu teknik audit untuk mendapatkan informasi dalam upaya mengungkap 
kasus ataupun sebagai dasar menetapkan langkah audit/penyelidikan berikutnya. 
Rekaman hasil penyadapan tidak serta merta dapat menjadi alat bukti hukum, 
namun informasi pada rekaman hasil penyadapan terbukti sangat efektif untuk 
dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap 
terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya pada kasus penyuapan yang melibatkan 
jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalita Suryani, terkait kasus suap BLBI.

Penyadapan pula yang berhasil menguak dugaan rekayasa terhadap dua 
pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Lewat rekaman 
percakapan antara Anggodo Widjojo, adik tersangka kasus korupsi Anggoro 
Widjojo, dengan pejabat kejaksaan dan kepolisian yang diperdengarkan di 
Gedung Mahkamah Konstitusi, terungkap rencana kriminalisasi pimpinan KPK 
dan praktik mafia peradilan di Indonesia.592

Tindakan penyadapan, mempunyai beberapa dasar hukum dan 
pertimbangan. Antara lain Pasal 12 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 mengatur 
tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Tim 
KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas 
formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan 
pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan 
menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah 
sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) 
dan bukti permulaan yang cukup. 

Pasal 32 UUKPK. menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan 
penyadapan. Kalimat kekuasaan yang sah menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku  memang   belum jelas kekuasaan dalam hal apa saja. 
Sebab, penjelasan Pasal 32 tertulis cukup jelas. Namun, jika melihat kewenangan 
KPK adalah bersumber dari UU Nomor 32 Tahun 2002), maka kewenangan 
ini termasuk dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut perundang-

592 Ibid.
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undangan yang berlaku. Namun apabila dari tindakan penyadapan itu ternyata 
menimbulkan kerugian maka telah disediakan mekanisme rehabilitasi atau 
kompensasi atasnya. Hal itu diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 
30 Tahun 2002. Mekanisme ini diberikan sebagai wujud diberlakukannya asas 
kepastian hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan HAM

Walaupun UU KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk 
melakukan penyadapan, namun UU tersebut tidak menjelaskan dengan rinci 
mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Hal tersebut 
berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam kasus terorisme sebagaimana 
diatur dalam Pasal 31 Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini telah mengatur 
secara rinci prosedur pelaksanaan penyadapan tersebut, sebagai berikut:

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos 

atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan 
perkara tindak pidana terorisme yang sedangdiperiksa;

b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain 
yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan 
melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 
hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 
dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Permasalahan yang timbul apabila penyadapan oleh KPK mengikuti aturan 
ini adalah para koruptor akan mengetahui awal penyadapan KPK dan mereka 
berpotensi untuk menghilangkan barang bukti korupsi. Di sisi lain, ketidakjelasan 
mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh 
KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh 
KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar 
hak privasi seseorang. Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap 
pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara 
rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal tersebut 
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dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (principle of 
legality) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang 
jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (yang 
dalam redaksi bahasa Belandanya dinyatakan nullum delictum nulla poena sine 
praevia lege poenali ).

Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap 
hukum adalah manakala proses penyadapan dilakukan oleh pejabat yang tidak 
berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan 
merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Kewenangan 
untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaga (KPK) namun pada 
penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal ini mendasarkan pada 
ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) UU KPK yang menyebutkan disebutkan 
bahwa dalam masalah penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan 
penyadapan. Yang melakukan penyelidikan  dan penyidikan adalah penyidik KPK, 
sehingga kewenangan penyadapan tersebut terletak pada penyidik KPK.

Pada penanganan kasus korupsi, penyadapan sangat diperlukan untuk 
mendapatkan bukti –bukti dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi karena. 
Pada kasus korupsi merupakan hal yang sulit untuk memperoleh dan mendapatkan 
barang bukti, sehingga dengan cara-cara “konvensional” dianggap tidak lagi efektif  
untuk digunakan. Pada masa pemerintahan  Presiden Abdurrahman Wahid, 
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memiliki 
kewenangan melakukan penyadapan tidak dapat berbuat banyak dan tidak 
dapat mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi, oleh karena tidak memiliki 
kewenangan penyadapan tersebut

Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada 
lembaganya (KPK),  namun pada penyidik KPK yang sedang me-meriksa 

suatu perkara.

Berdasarkan ratio legis tersebut, kewenangan penyadapan KPK ini tidak 
seharusnya dihapuskan. Adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang 
akan membatasi pelaksanaan penyadapan KPK, telah menuai banyak pro dan 
kontra di berbagai kalangan. Pihak yang menolak RPP menilai bahwa RPP 
yang mengatur mekanisme penyadapan KPK harus ditentukan oleh undang-
undang, bukan Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah justru akan 
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menghambat upaya pemberantasan korupsi tersebut. Indonesia Corruption Watch 
(ICW) misalnya justru menganggap bahwa RPP mengenai Tata Cara Penyadapan 
bagi Penegak Hukum sebagai upaya untuk melemahkan kewenangan KPK. 

Penolakan RPP tersebut pada dasarnya dikarenakan untuk lebih 
memberdayakan undang-undang yang ada, UU ITE telah mengatur secara 
tegas mengenai larangan penyadapan yang dilakukan selain untuk kepentingan 
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum 
lainnya. Lebih lanjut Pasal 31 ayat (2) jo.ayat (3) UU ITE secara tegas menyatakan 
bahwa :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan intersepsi (penyadapan) atas transmisi informasi elektronik dan/
atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu 
computer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak 
menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, 
penghilangan dan ataupun penghentian informasi  elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang sedang ditransmisikan”. Dikecualikan dari ketentuan tersebut 
bagi intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan 
kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan 
berdasarkan Undang-Undang”. Ketentuan tersebut dapat diaplikasikan pada 
penyadapan yang dilakukan oleh KPK , karena penyadapan tersebut dilakukan 
dalam rangka penegakan hukum. 

Di sisi lain, Pasal 31 ayat 4 UU ITE membenarkan adanya Peraturan 
Pemerintah tersendiri yang mengatur mengenai penyadapan (intersepsi), 
bahwa:“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi yang dimaksud aya 
t(3) akan diatur dengen Peraturan Pemerintah”. RPP tersebut jika terpaksa harus 
disahkan, maka RPP tersebut perlu disesuaikan dengan UU KPK, UU No. 46 
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan UU ITE. Ketentuan-
ketentuan dalam RPP tentang Tata Cara Penyadapan tersebut tidak boleh 
memperlemah tindakan penyadapan KPK, misalnya dengan cara mempersulit 
prosedur penyadapan KPK serta kontraproduktif dengan keinginan rakyat untuk 
memberantas korupsi.

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pemberantasan 
tindak pidana korupsi dapat dilakukan, bahkan harus dilindungi secara hukum, 
namun tidak boleh melanggar HAM. Guna memenuhi persyaratan tersebut, 
diperlukan peraturan khusus mengenai batasan dan mekanisme penyadapan 
serta pembentukan lembaga pengawas agar tidak terjadi kesalahan prosedur 
penyadapan. Penyadapan juga harus dilakukan dengan alasan tertentu dan sudah 
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ada indikasi dan bukti permulaan yang cukup kuat, jadi tidak serta merta dapat 
dilakukan penyadapan terhadap seseorang karena bisa mencederai rasa keadilan 
dan terampasnya hak asasi seseorang. 

Prestasi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi justru karena didukung 
dengan kewenangan strategis yang selama ini telah dimiliki KPK, terutama 
kewenangan penyadaan.  Hal ini dikarenakan: 

1. Pertama kewenangan penyadapan yang telah dimiliki KPK telah 
terbukti efektif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, sehingga tidak 
perlu dipermasalahkan karena ada mekanisme pengawasan yang ketat 
melalui audit internal KPKi dan secara eksternal oleh Kemenkominfo.  
Apabila  penyadapan harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan 
dikhawatirkan akan menjadi tidak efektif, dan bagaimanapun juga 
karena menyangkut rahasia negara harus kedap rahasia dan sedini 
mungkin dicegah agar tidak terjadi kebocoran, sehingga pada saat yang 
sama akan mempersulit operasional KPK dalam menjalankan fungsi 
penyelidikan terhadap kasus korupsi. 

2. Kedua kewenangan penuntutan yang selama ini menjadi salah 
satu kewenangan KPK, jika dihilangkan dan menjadi kewenangan 
kejaksaan, dikhawatirkan KPK akan mengalami kelumpuhan, karena 
kewenangan penuntutan tidak hanya boleh dimiliki oleh kejaksaan. 
Justru penyatuan kewenangan untuk penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan yang secara bersama-sama ada di tangan KPK menjadi 
kekuatan utama KPK. Fakta persidangan menunjukkan bahwa dengan 
penyatuan kewenangan seperti tersebut di atas membuktikan hampir 
semua pelaku korupsi (koruptor) yang diajukan ke pengadilan Tipikor 
tidak bisa lepas dari jerat hukum.

8.3 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Semenjak berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana yang dianut adalah 
sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).  Sistem peradilan 
pidana terpadu tersebut diletakkan diatas landasan “diferensiasi fungsional” diantara 
aparat penegak hukum  sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan 
undang-undang kepada masing-masing.593 Sehingga  pelaksanaan  integrated 

593 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 
90
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criminal justice system   merupakan fungsi gabungan (collection of function) dari, 
Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penyidikan dalam bahasa Belanda disebut opsporing dan dalam bahasa 
Inggris dinamakan investigation, dalam KUHAP didefinisikan sebagai”serangkaian 
tindakan penyidikan dalam hal menurut  cara yang diatur dalam  undang-undang 
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti  yang dengan bukti itu membuat  
terang tentang tindak pidana  yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.  

Bagian-bagian hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan 
adalah: a. ketentuan tentang alat-alat penyidik; b. ketentuan tentang diketahui 
terjadinya delik; c. pemeriksaan di tempat kejadian; d. pemanggilan tersangka 
atau terdakwa; e. penahanan sementara; f. penggeledahan; g. pemeriksaan dan 
interogasi; h. berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat); 
i. penyitaan; j. penyampingan perkara; k. pelimpahan perkara kepada penuntut 
umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.594

Penyidikan diatur dalam Pasal-pasal 102 – 136  bagian kedua BAB XIV 
KUHAP, penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 6 – Pasal 13 bagian 
kesatu dan kedua BAB IV KUHAP.  Penyelidikan dan penyidikan merupakan 
tindakan yang berbeda. Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan dilihat dari 
sudut pejabat yang melaksanakan-nya. Penyelidikan, pejabat yang melaksanakanya 
adalah yang terdiri dari pejabat POLRI saja, sedangkan Penyidikan, pejabat 
yang terdiri POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri sipil (PPNS) tertentu. Dari 
segi penekanannya tugasnya, Penyelidikan penekanannya pada “mencari dan 
menemukan sesuatu peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan 
Penyidikan penekanannya pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” 
supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, 

Dari segi pangkat, pejabat polri, penyidik adalah mereka yang memiliki 
pangkat Letnan dua ke atas, sedangkan untuk Penyelidik adalah mulai pangkat 
terendah di kepolisian.  Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 
tahun 1983. Adapun kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dapat 
ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: menerima laporan 
dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan 
tindakan pertama pada saat ditempat kejadian TKP, menyuruh berhenti seseorang 
tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan melakukan pemeriksaan dan penyitaan 
surat mengmbil sidik jari dan memotret seseorang; mendatangkan orang ahli 

594 Andi Hamzah, Op.Cit, h.120-121.
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diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksan perkara; mengadakan 
penghentian penyidikan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab. Kewenangan penyidik ini  lebih luas dari kewenangan 
penyelidik, yang tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan 
tersangka. 

Berkenaan dengan penghentian penyidikan, berdasarkan Pasal 109 ayat (2) 
KUHAP dapat dikemukakan bahwa penyidik harus menghentikan penyidikan, 
apabila: a.ternyata tidak cukup bukti untuk melanjutkan pekerjaannya 
kepengadilan untuk diadili; b. tindakan yang dilakukan oleh seorang tersangka 
itu ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana dan;  c. penyidikan tersebut 
memang perlu dihentikan demi hukum.  Dengan adanya penghentian penyidikan 
ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu pihak yang dirugikan dengan adanya 
penghentian ini diberi hak oleh undang-undang untuk dapat: mengajukan 
permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah dan tidaknya 
terhadap penghentian penyidikan yang telah dilakukan penyidik, melalui proses 
praperadilan. Sedangkan bagi pihak tersangka yang perkaranya dihentikan 
penyidikannya, dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri 
untuk mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya 
penghentian penyidikan tersebut, inipun melalui lembaga praperadilan. (Pasal 81 
KUHAP).

Tabel 3.  Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan KUHAP

Aspek PENYELIDIKAN PENYIDIKAN

Pejabat yang 
melaksanakan

POLRI saja Terdiri atas POLRI dan Pejabat 
Pegawai Negeri sipil (PPNS) tertentu

Tugas “mencari dan menemukan 
sesuatu peristiwa” yang diduga 
sebagai tindak pidana..

tindakan “mencari serta 
mengumpulkan bukti” supaya tindak 
pidana yang ditemukan menjadi 
terang

Pangkat Pejabat pangkat mulai terendah Pangkat Pembantu Letnan Dua 
keatas

Kewenangan Kewenangan penyidik lebih luas dari 
kewenangan penyelidik

Penghentian proses Tidak diatur Dapat dihentikan
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*Penangkapan* 

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 
sementara 

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 
kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam undang- undang ini (Pasal 1 butir 20). Berdasarkan bunyi 
pengertian diatas maka yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik. 
Pasal 16 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, 
penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan, namun 
dalam Pasal 16 ayat (1) penyelidik dapat juga melakukan penangkapan asalkan 
terdapat perintah dari penyidik.

Tujuan penangkapan disebutkan dalam Pasal 16 KUHAP yakni untuk 
kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan, sementara itu 
alasan penangkapan ditentukan dalam Pasal 17 KUHP yaitu: adanya dugaan 
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (bukti 
permulaan yang cukup minimal satu alat bukti dan satu barang bukti). Syarat 
sahnya penangkapan adalah, diantaranya:

a. dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh 
penyidik atau penyidik pembantu; 

b. dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka 
yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 
penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan 
serta tempat ia diperiksa; 

surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh Pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan 
penyidikan didaerah hukumnya dan dengan menyerahkan tembusan surat perintah 
penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. 

Dalam hal tertangkap tangan maka penangkapan tidak memerlukan 
surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan 
tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik 
pembantu. Kasus tangkap tangan yang terkait dengan korupsi, misal, kasus 
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tangkap tangan Rudi Rubiandini, direktur SKK Migas yang menerima suap dalam 
rangka mempengaruhi keputusannya terhadap penjualan minyak mentah kepada 
pihak asing. Dalam kasus ini tidak diperlukan adanya surat perintah penangkapan.  

Menurut Andi Hamzah, definisi penangkapan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 butir 20 KUHAP tidak sinkron dengan bunyi Pasal 16 KUHAP. Penangkapan 
tidak hanya dapat dilakukan oleh penyidik melainkan juga oleh penyelidik, bahkan 
dalam hal tertangkap tangan setiap orang juga dapat melakukan penangkapan. 
Demikian juga dengan alasan penangkapan, ternyata bukan semata-mata untuk 
kepentingan penyidikan, tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan.595

Batas waktu penangkapan 
Penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP yaitu dilakukan 

maksimum satu hari jika lebih dari satu hari maka sudah terjadi pelangaran hukum 
dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. Jika batas waktu itu 
dilanggar maka tersangka, keluarganya, penasehat hukumnya dapat memintakan 
pemeriksaan kepada praperadilan. dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi. 
Namun dalam prakteknya ketentuan ini dapat menimbulkan masalah jika kasus 
tersebut terjadi di daerah pedalaman, dalam hal ini penangkapan harus dilakukan 
oleh penyidik sendiri agar pemeriksaannya dapat dilakukan sesegera mungkin 
ditempat terdekat atau dapat dilakukan penerbitan surat perintah menghadap, 
bukan surat perintah penangkapan. 

*Penahanan* 

Alasan penahanan
Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan 

seseorang.  Menurut ketentuan Pasal 21 ayat 4 KUHAP “penahanan tersebut 
hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak 
pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana 
tersebut dalam hal ini: a. tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara lima 
tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 
(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 
379 huruf a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 
KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonanntie (Pelanggaran terhadap ordonansi 
bea dan cukai, terakhir diubah dengan Stb.1931-471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 
4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8/Drt./1955, LN.1955-8), 

595 Ibid., h.128
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Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No.9 
Tahun 1976 tentang Narkotika (LN.1976-3087)

Alasan penahanan dibagi dua yaitu alasan obyektif dan alasan subyektif. 
Alasan Obyektif yaitu: karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak 
pidana mana yang akan dikenakan penahanan; hal ini ditentukan dalam Pasal 21 
ayat (4) KUHAP, yaitu: a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335, 
Pasal 351 dan sebagainya.

Alasan Subyektif, yaitu: alasan yang muncul dari penilaian subyektif pejabat 
yang menitikberatkan pada keadaan dan keperluan penahanan itu sendiri. Hal 
ini ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP yaitu:  adanya dugaan keras bahwa 
tersangka/terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup;  adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka dan 
terdakwa akan melarikan diri;  adanya kekawatiran tersangka atau terdakwa merusak 
dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Pejabat 
yang berwenang melakukan penahanan adalah: Penyidik, Penuntut umum, Hakim 
pengadilan negeri, Hakim pengadilan Tinggi, dan Hakim Mahkamah Agung.

Tabel 4. Alasan Penahanan

Alasan Obyektif Alasan Subyektif

karena undang-undang sendiri yang 
menentukan tindak pidana mana yang 
akan dikenakan penahanan  contoh: 
tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara lima tahun atau lebih.

alasan yang muncul dari penilaian subyektif pejabat 
yang menitikberatkan pada keadaan dan keperluan 
penahanan itu sendiri

a. dugaan keras bahwa tersangka /terdakwa melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup

b. adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran 
bahwa tersangka dan terdakwa akan melarikan diri

c. kekawatiran tersangka atau terdakwa merusak 
dan atau menghilangkan barang bukti dan atau 
mengulangi tindak pidana

Menurut KUHAP terdapat tiga pejabat/instansiyang berwenang melakukan 
penahanan yaitu: 1. Penyidik atau penyidik pembantu; 2.Penuntut umum dan 
3.Hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri dari hakim Pengadilan 
Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 20- Pasal 31 KUHAP).

Setiap penahanan dapat diperpanjang, perintah penahanan yang 
dikeluarkan penyidik (Pasal 20 KUHAP) hanya berlaku paling lama 20 hari, dapat 



374

BAB 8  HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat 1 dan ayat 
2 KUHAP). Setelah 60 hari, penyidik harus mengeluarkan  tersangka dari tahanan 
demi hukum (Pasal 24 ayat 4 KUHAP). Perintah penahanan oleh penuntut umum 
berlaku paling lama 20 hari (Pasal 25 ayat 1 KUHAP), dapat diperpanjang oleh 
Ketua Pengadilan paling lama 30 hari (Pasal 25 ayat 2 KUHAP). Selanjutnya, 
hakim pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara sebagaimana 
dimaksud Pasal 84 KUHAP, berwenang mengeluarkan perintah penahanan guna 
kepentingan pemeriksaan paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat 1 KUHAP), dapat 
diperpanjang paling lama 60 hari, oleh ketua pengadilan negeri apabla diperlukan 
guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai (Pasal 26 ayat 2 KUHAP). 

Dari prosedur tersebut, Hakim dapat melakukan penahanan pada 
pemeriksaan tingkat pertama selama 90 hari. Apabila lewat 90 hari, perkara belum 
diputus maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 ayat 
4 KUHAP). Jumlah keseluruhan penahanan menjadi 200 hari semenjak tersangka 
ditahan oleh penyidik hingga hakim pengadilan tingkat pertama.

Untuk pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi  dapat 
melakukan penahanan paling lama 30 hari, guna kepentingan pemeriksaan 
banding (Pasal 27 ayat 1 KUHAP), dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan 
Tinggi paling lama 60 hari (Pasal 27ayat 2 KUHAP). Pada pemeriksaan tingkat 
kasasi, Mahakamah Agung berwenang melangeluarkan surat perintah penahanan 
untuk waku paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh 
ketua Mahkamah Agung jika pemeriksaan belum selesai. Jadi secara keseluruhan 
seseorang tersangka atau terdakwa dapat ditahan dalam rangka penyidikan hingga 
pemeriksaan kasasi untuk waktu paling lama 400 hari. Waktu penahanan dan 
perpanjangannya dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 7. Kewenangan Penahanan  dan jangka waktunya
Tahapan Penahanan Jangka Waktu

1. Penahanan oleh penyidik dan Pembantu Penyidik 20 hari
2. Perpanjangan oleh penuntut umum 40 hari
3. Penahanan oleh penuntut umum 20 hari
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 hari
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri 30 hari
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 60 hari
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi 30 hari
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 60 hari
9. Penahanan oleh Mahkamah Agung 50 hari

10. Perpanjangaan oleh Ketua Mahkamah Agung 60 hari
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Sekain tenggang waktu penahanan di atas, maka perpanjangan lebih lanjut 
dapat juga dilakukan dalam hal, tersangka atau terdakwa menderita gangguan 
fisik atau mental berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,  perkara 
yang diperiksa diancam penjara sembilan tahun atau lebih. Hal ini diatur dlam 
Pasal 29 KUHAP. Berdasarkan Pasal 29 KUHAP ini, maka selain penahanan dan 
perpanjangan di atas, maka tehadap tersangka atau terdakwa, dapat diperpanjang 
masing-masing tingkat pemeriksaan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari.

Secara singkat di bawah ini disajikan tabel penerapan Pasal 29 KUHAP :

YANG MENAHAN PENAH I PERPANJANGAN PSL MEMBERI IZIN PASAL 29 YG. MEMBERI IZIN
PENYIDIK 20 40 24 P.U. 30 + 30 K.P.N.

P.U. 20 30 25 K.P.N 30 + 30 K.P.N.
HAKIM PN 30 60 26 K.P.N. 30 + 30 K.P.T.
HAKIM PT 30 60 27 K.P.T. 30 + 30 M.A.
HAKIM MA 50 60 28 K.M.A. 30 + 30 K.M.A..

Penangguhan Penahanan
Penangguhan penahanan ini sifatnya permohonan, sehingga dikabulkan 

dan tidaknya sangat tergantung pada pejabat yang menahannya. Penangguhan 
penahanan dalam undang-undang dapat dilakukan dengan jaminan maupun tidak 
dengan jaminan namun di praktek-nya tidak pernah ada penangguhan yang tidak 
memakai jaminan. 

KUHAP membagi jenis penahanan menjadi 3 yaitu:  a). Penahanan 
Rumah Tahanan Negara (Rutan); b).  Penahanan Kota (Pasal 22 ayat (1)); dan 
c). Penahanan Rumah.  Pada tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka 
masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, untuk 
tahanan kota  pengurangan tersebut seperlima (1/5) dari jumlah lamanya waktu 
penahanan,  sedangkan dalam tahanan rumah dikurangkan  sepertiga (1/3) .

Masalah penangguhan penahanan diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 dan 36 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksaan KUHAP.

Contoh penghitungan : 

Pidana yang dijatuhkan = 10 bulan dan 
telah menjalani Tahanan Rutan selama 3 bulan.
Perhitungannya = 10 - 3 bulan 
Sisa Hukuman  =  7 bulan. 
Perhitungannya 10 – (1/3 x 3) bulan = 9 bulan pidana yang dijatuhkan = 10 
bulan tahanan kota = 3 bulan perhitungannya .
10 – (1/5 x 3) bulan, 10 – (1/5 x 90 hari) , 10 – (90/5) 10 – (18) = 9 bulan, 12 hari.  
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*Penggeledahan* 

Pada prinsipnya tak seorangpun yang boleh dipaksa menjalani gangguan 
secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan pribadinya, 
keluarganya, rumahnya atau surat menyuratnya. Sekalipun demikian undang-
undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan 
penggeledahan demi kepentingan penyidikan. KUHAP membagi penggeledahan 
menjadi dua yaitu: penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian dan badan. 
Kedua penggeledahan tersebut harus dilakukan oleh oleh penyidik atau penyelidik 
atas perintah penyidik. dan dalam pelaksanaanya harus memperhatikan prinsip-
prinsip atau syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. 

Penggeledahan dibedakan menjadi  :
a.  penggeledahan rumah; dan
b.  penggeledahan pakaian dan badan

Prinsip atau syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penggeledahan 
rumah adalah bahwa:  Penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pegadilan 
negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP), setiap memasuki suatu rumah, 
seseorang penyidik harus menunjukkan tanda pengenal (Pasal 125 KUHAP), dan 
jika penggeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis penyidik maka penyelidik 
yang menjalankan perintah itu harus menunjukkan surat tugas. Prosedur lainnya 
terkait dengan kehadiran, Penyidik harus ditemani oleh dua orang saksi dalam 
hal tersangka atau penghuninya menyetujuinya untuk melakukan penggelahan. 
Jika tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, maka penggeledahan oleh 
penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan serta dua orang 
saksi (Pasal 33 ayat 3 KUHAP). Dari hasil dari penggeledahan rumah itu, penyidik 
membuat suatu berita acara dalam waktu paling lama dua hari. Tembusan dari 
berita acara tersebut di sampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang 
bersangkutan (Pasal 33 ayat (5) KUHAP). 

Penggeledahan tidak dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu yaitu 
diantaranya pada ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR dan DPR; ruang 
yag sedang ibadah dan atau upacara keagamaan; ruang yang sedang berlangsung 
sidang pengadilan.  Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHAP. Khusus untuk 
penggeledahan badan, tidak dijelaskan secara spesifik dalam undang-undang, 
namun demi menjamin hak asasi maka dalam dalam hal penggeledahan badan ini, 
termasuk rongga badan,.penggeledahan seorang wanita dilakukan oleh seorang 
wanita. 
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Catatan, pada Kasus Pengadaan Simuator SIM, KPK akan dipreperadilankan 
POLRI terkait dengan penggeledahann dan penyitaan yang dilakukan KPK di 
kantor Irjrn Pol Djoko Susilo senilai Rp 196,87 milyar. 

Polri harus menerima kenyataan ini: pengusutan kasus korupsi simulator 
SIM, yang semula ditanganinya, akhirnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Begitu pula upaya penegakan hukum terhadap penyidik KPK, 
Komisaris Polisi Novel Baswedan, harus dipertimbangkan lagi karena waktu dan 
cara penanganannya dinilai tidak tepat.

Dalam pidatonya yang diapresiasi banyak kalangan itu, presiden 
juga menyampaikan tiga hal lain. Pertama, menyangkut perlunya peraturan 
pemerintah baru terkait perselisihan penempatan perwira Polri di KPK. Kedua, 
rencana melakukan revisi Undang-Undang (UU) KKP kurang tepat dilakukan 
saat ini. Lebih baik meningkatkan sinergi antara lembaga penegak hukum dan 
intensitas pemberantasan korupsi. Ketiga, KPK dan Polri agar memperbarui nota 
kesepahaman (MoU) serta meningkatkan sinergi dan koordinasi, sehingga masalah 
semacam ini tidak terulang

penyerahan sebagian tersangka simulator SIM versi polisi kepada KPK 
itu merupakan wujud kepatuhan atas pidato presiden. ‘’Kami akan laksanakan 
(arahan presiden) sebaik-baiknya,’’ ujar Suhardi. Ia menegaskan bahwa Polri 
akan memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam memberantas korupsi, 
termasuk yang melibatkan oknum polis

*Penyitaan* 

Penyitaan pada hakikatnya termasuk wewenang dan fungsi penyidikan. 
Pengertian penyitaan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 butir ke-16, yaitu 
”serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih  dan atau menyimpan di 
bawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 
berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 
peradilan ”.

Penyitaan berbeda dengan penggeledahan walaupun sama-sama merupakan 
upaya paksa. .Jika penggeledahan tujuannya untuk kepentingan penyelidikan 
dan/atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, maka penyitaan bertujuan 
untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan untuk barang bukti di muka 
sidang. Penyitaan dilakukan sebagai tindakan hukum pada tahap penyidikan. 
Setelah lewat tahap penyidikan tersebut, tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk 
dan atas nama penyidik, karena Pasal 38 menegaskan bahwa yang berwenang 
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melakukan penyitaan adalah penyidik. Bentuk-bentuk penyitaan dapat dibagi 
menjadi 3 (tiga) yaitu:  penyitaan dalam keadaan biasa atau umum; penyitaan 
mendesak; dan dalam keadaan tertangkap tangan. 

A. Penyitaan biasa
 Penyitaan biasa adalah penyitaan yang menggunakan atau melalui perosedur 

biasa yang merupakan aturan umum penyitaan. Adapun tata cara pelaksanaan 
penyitaan bentuk yang biasa atau umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 
38 ayat 1 KUHAP, dilakukan dengan cara: ada surat izin penyitaan dari 
pengadilan negeri; memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal; 
memperlihatkan benda yang akan disita; penyitaan dan memperlihatkan 
benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua 
orangsaksi; membuat berita acara penyitaan; menyampaikan turunan berita 
acara penyitaan; dan membungkus benda sitaan.596

B. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak
 Sedangkan penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak merupakan bentuk 

pengecualian dari penyitaan biasa. Pasal 38 ayat 2 KUHAP memberikan 
pengecualian untuk memungkinkan melakukan penyitaan tanpa menggunakan 
prosedur baku ataudengan memperoleh surat izin dari Pengadilan Negeri. 
Pengaturan ini diperlukan untuk memberikan kelonggaran bagi penyidik 
untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Dalam hal 
penyitaan tanpa menggunakan izin (penyitaan dalam keadaan perlu dan 
memaksa), hanya dilakukan terhadap benda bergerak dan untuk itu wajib 
segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan persetujuan 
(Pasal 38 ayat 2 KUHAP). 

C. Penyitaan dalam hal tertangkap tangan
 Penyitaan dalam hal tertangkap tangan, jenis ini juga pengecualian dari 

penyitaan biasa. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan ini berdasarkan 
Pasal 40 KUHAP dapat dikenakan terhadap benda dan alat yang “patut 
diduga” telah dipergunakan untuk  dan/atau benda lain yang dapat dipakai 
dalam melakukan tindak pidana; serta barang bukti. 

 Berkenaan dengan benda-benda sitaan, perlu juga memperhatikan ketentuan 
Pasal 45 KUHAP bahwa “Dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang 

596 M.Yahya Harahap, Op.Cit., h. 266-269.
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mudah lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk 
disimpan terlalu lama sampai adanya putusan pengadilan, sehingga dalam 
kondisi seperti ini sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya 
dapat mengambil tindakan sebagai berikut:  

a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, 
maka benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik 
atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka dan kuasanya;  

b. apabila perkara sudah ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat 
dijual oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan yang 
disaksikan terdakwa dan kuasanya. 

SP3 Kasus Soedradjad Djiwandono di Pra Peradilankan.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilankan surat 
perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka mantan gubernur Bank Indonesia, 
Soedradjad Djiwandono. MAKI menilai, SP3 yang diterbitkan Soedrajad oleh 
Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. “Jangan cuma obligornya yang disalahkan, orang BI-nya 
juga ha-rus kena,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Jumat (12/9).

Permohonan praperadilan SP3 Soedrajad didaftarkan MAKI ke 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kemarin, dengan nomor registrasi 17/
pidprap/2008/PN Jaksel. Dalam berkas praperadilan, tertera dua alasan MAKI 
mempraperadilankan keputusan penghentian penyidikan oleh Kejakgung. 
Pertama, pemeriksaan (eksaminasi) terhadap perkara Soedrajad Djiwandono 
oleh bidang Pidana Khusus (Pidsus) hingga kini belum ada hasilnya. Kedua, 
MAKI menilai adanya diskriminasi perlakuan hukum ketika mantan gubernur BI 
Burhanuddin Abdullah menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor).

Menurut Boyamin, berdasarkan beban tanggung jawab, Soedrajad sudah 
seharusnya dikenakan beban tanggung jawab tertinggi terhadap kasus yang 
menimpa tiga mantan direktur BI. Tiga mantan direktur tersebut, yakni Hendro 
Budiyanto, Heru Supraptomo, dan Paul Sutopo, telah dipidana dalam kasus 
serupa. “Daripada menunggu hasil eksaminasi, dipraperadilankan saja,” tambah 
Boyamin.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), Marwan Effendy, 
mempersilakan siapa saja yang ingin menguji SP3 Kejakgung lewat jalur 
praperadilan. Marwan, kemarin, juga memastikan, “Eksaminasi SP3 Soedrajad 
dilaksanakan oleh tim ahli dan terdapat unsur independen yang terlibat. Prof 
Indrianto Seno Adji juga ikut terlibat,” kata Marwan.
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Kejakgung mengeksami-nasi SP3 dua tersangka kasus BLBI terkait krisis 
ekonomi tahun 1997. Dua tersangka yang penyidikan kasusnya dihentikan saat 
itu adalah mantan gubernur Bank Indonesia (BI), Soedradjad Djiwandono, dan 
mantan deputi gubernur BI, Iwan R Prawiranata. Eksaminasi menyusul keterangan 
Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Bariju Salam Hadi, 
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (6/8), yang mengatakan, 
adanya aliran dana BI yang diberikan ke Kejaksaan Agung (Kejakgung).

Menurut Bariju, uang sebesar Rp 13,5 miliar dicairkan untuk Kejakgung 
sebagai stakeholder pada 7 Juli 2003 untuk biaya diseminasi BLBI dan isu-isu BI. 
Dalam surat ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke ketua KPK, tertanggal 
14 November 2006, terindikasi kuat aparat penegak hukum kecipratan uang 
puluhan miliar rupiah dari dana BI. Dalam surat tersebut, Ketua BPK Anwar 
Nasution menyebut total dana untuk bantuan hukum mantan pejabat BI yang 
menjadi tersangka kasus BLBI senilai Rp 96,25 miliar. Perinciannya, dari YPPI Rp 
68,5 milar dan dari anggaran resmi BI Rp 27,75 miliar.

Dana tersebut diberikan kepada mantan gubernur BI, J Soedradjad 
Djiwandono, sebesar Rp 28,41 miliar; mantan deputi gubernur BI, Iwan R 
Prawiranata, sebesar Rp 13,5 miliar; mantan direktur BI, Heru Supraptomo, sebesar 
Rp 16,7 miliar; mantan direktur BI, Hendrobudianto, sebesar Rp 16,7 miliar; dan 
mantan direktur BI, Paul Sutopo, sebesar Rp 16,7 miliar. Selain itu, masih ada dana 
bantuan hukum gabungan untuk ketiga petinggi BI tersebut senilai Rp 4,09 
miliar.

Berdasarkan perincian penggunaan dana bantuan hukum, dari total Rp 
96,25 miliar, ternyata tidak seluruhnya dipergunakan untuk membayar pengacara. 
Sebab, dalam surat BPK dinyatakan bahwa total dana untuk pengacara hanya 
Rp 27,75 miliar. Sisanya, dana dari YPPI sebesar Rp 68,5 miliar itu, dalam surat 
tersebut, diduga diserahkan kepada oknum penegak hukum di Kejakgung 
melalui orang ketiga (perantara) untuk menghentikan proses hukum mantan 
gubernur, mantan direksi, dan mantan deputi gubernur BI. Seperti diketahui, 
akhirnya penyidikan kasus J Soedrajad Djiwandono dan Iwan R Prawiranata 
dihentikan lewat penerbitan SP3 oleh Kejakgung tahun 2003. 1

 
 Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai 

sebagai barang bukti, namun guna kepentingan pembuktian sedapat 
mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda-benda sitaan tersebut. Tempat 
penyimpanan barang sitaan adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
atau disingkat dengan sebutan  RUPBASAN (hal ini diatur dalam PP nomor 
27 TTahun 1983).
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D. Praperadilan 
 Eksistensi  praperadilan bukan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, tetapi 

hanya merupakan pemberian wewenang baru yang dilimpahkan KUHAP 
pada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan 
terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri  yang telah ada selama ini, 
yaitu terkait dengan sah tidaknya upaya paksa yanag berupa penangkapan, 
penahanan, penggeledahan dan penyitaan, juga terhadap sah tidaknya 
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh 
penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 yang 
menegaskan bahwa praperadilan adalh wewenang pengadilan negeri untuk 
memeriksa dan memutus:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan ataupun penahanan atas 
pemintaan tersangka atau juga keluarganya.

b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas 
permintaan demi tegaknya keadilan dan keadilan

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.  

 Maksud dan tujuan pelembagaan praperadilan ini adalah untuk tegaknya 
hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat 
pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Pembentuk undang-undang 
menyadari betapa penting menciptakan lembaga khusus yang diberi wewenang 
koreksi, penilaian dan pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa  yang 
dikenakan terhadap pejabat penyidik  atau penuntut umum  kepada tersangka 
selama pemeriksaan berlangsung dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.  
Pelembagaan praperadilan dalam KUHAP  bertujuan untuk melakukan 
pengawasan horizontal  atas tindakan upaya paksa  yang dikenakan terhadap 
tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan dan openuntutan agar 
tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

  Dalam praktik jarang sekali Penuntut Umum memutuskan menghentikan 
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata 
bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 
140 (2)a KUHAP. Seandainya penuntut umum menghentikan penuntutan, 
maka hal itu harus dituangkan dalam surat ketetapan, dan diberitahukan 
kepada tersangka dan apabila ia berada dalam tahanan, maka ia wajib segera 
dibebaskan. Turunan surat keputusan itu wajib disampaikan kepada tersangka 
atau keluarganya atau penasihat hukumnya, pejabat Rumah Tahanan negara, 
penyidik dan hakim.



382

BAB 8  HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI HUKUM ANTI KORUPSI

  Penghentian penuntutan ini, yang berdasarkan alasan tidak cukup 
bukti,  tidak menutup kemungkinan bagi Penuntut Umum untuk melakukan 
penuntutan terhadap tersangka apabila di kemudian hari ternyata ada alasan 
baru atau ada bukti-bukti pendukung baru. Alasan baru itu diperoleh Penuntut 
Umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda, 
atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat (Penjelasan Pasal 
140 huruf d KUHAP).

Judul Praperadilan yang ditujukan kepada KPK oleh Masyarakat Antikorupsi 
Indonesia (MAKI)

Sejarah procedural Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempraperadil-ankan surat perintah 
penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka mantan gubernur Bank Indonesia, 
Soedradjad Djiwandono. MAKI menilai, SP3 yang diterbitkan Soedrajad oleh 
Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan 
hukum yang berlaku. Permohonan praperadilan SP3 Soedrajad didaftarkan 
MAKI ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kemarin, dengan nomor 
registrasi 17/pidprap/2008/PN Jaksel.

Fakta-fakta Dalam berkas praperadilan, tertera dua alasan MAKI mempraperadilankan 
keputusan penghentian penyidikan oleh Kejakgung. Pertama, pemeriksaan 
(eksaminasi) terhadap perkara Soedrajad Djiwandono oleh bidang Pidana 
Khusus (Pidsus) hingga kini belum ada hasilnya. Kedua, MAKI menilai adanya 
diskriminasi perlakuan hukum ketika mantan gubernur BI Burhanuddin 
Abdullah menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Boyamin, berdasarkan beban tanggung jawab, Soedrajad sudah 
seharusnya dikenakan beban tanggung jawab tertinggi terhadap kasus yang 
menimpa tiga mantan direktur BI. Tiga mantan direktur tersebut, yakni Hendro 
Budiyanto, Heru Supraptomo, dan Paul Sutopo, telah dipidana dalam kasus 
serupa. “Daripada menunggu hasil eksaminasi, dipraperadilankan saja,” tambah 
Boyamin.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), Marwan Effendy, 
mempersilakan siapa saja yang ingin menguji SP3 Kejakgung lewat jalur 
praperadilan. Marwan, kemarin, juga memastikan, “Eksaminasi SP3 Soedrajad 
dilaksanakan oleh tim ahli dan terdapat unsur independen yang terlibat. Prof 
Indrianto Seno Adji juga ikut terlibat,” kata Marwan.

Kejakgung mengeksaminasi SP3 dua tersangka kasus BLBI terkait krisis 
ekonomi tahun 1997. Dua tersangka yang penyidikan kasusnya dihentikan 
saat itu adalah mantan gubernur Bank Indonesia (BI), Soedradjad Djiwandono, 
dan mantan deputi gubernur BI, Iwan R Prawiranata. Eksaminasi menyusul 
keterangan Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), 
Bariju Salam Hadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (6/8), 
yang mengatakan, adanya aliran dana BI yang diberikan ke Kejaksaan Agung 
(Kejakgung).

Menurut Bariju, uang sebesar Rp 13,5 miliar dicairkan untuk Kejakgung 
sebagai stakeholder pada 7 Juli 2003 untuk biaya diseminasi BLBI dan isu-isu BI. 
Dalam surat ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke ketua KPK, tertanggal 
14 November 2006, terindikasi kuat aparat penegak hukum kecipratan uang 
puluhan miliar rupiah dari dana BI. Dalam surat tersebut, Ketua BPK Anwar 
Nasution menyebut total dana untuk bantuan hukum mantan pejabat BI yang 
menjadi tersangka kasus BLBI senilai Rp 96,25 miliar. Perinciannya, dari YPPI Rp 
68,5 milar dan dari anggaran resmi BI Rp 27,75 miliar.
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Fakta-fakta Dana tersebut diberikan kepada mantan gubernur BI, J Soedradjad 
Djiwandono, sebesar Rp 28,41 miliar; mantan deputi gubernur BI, Iwan R 
Prawiranata, sebesar Rp 13,5 miliar; mantan direktur BI, Heru Supraptomo, 
sebesar Rp 16,7 miliar; mantan direktur BI, Hendrobudianto, sebesar Rp 16,7 
miliar; dan mantan direktur BI, Paul Sutopo, sebesar Rp 16,7 miliar. Selain itu, 
masih ada dana bantuan hukum gabungan untuk ketiga petinggi BI tersebut 
senilai Rp 4,09 miliar.

Berdasarkan perincian penggunaan dana bantuan hukum, dari total Rp 96,25 
miliar, ternyata tidak seluruhnya dipergunakan untuk membayar pengacara. 
Sebab, dalam surat BPK dinyatakan bahwa total dana untuk pengacara hanya 
Rp 27,75 miliar. Sisanya, dana dari YPPI sebesar Rp 68,5 miliar itu, dalam surat 
tersebut, diduga diserahkan kepada oknum penegak hukum di Kejakgung 
melalui orang ketiga (perantara) untuk menghentikan proses hukum mantan 
gubernur, mantan direksi, dan mantan deputi gubernur BI. Seperti diketahui, 
akhirnya penyidikan kasus J Soedrajad Djiwandono dan Iwan R Prawiranata 
dihentikan lewat penerbitan SP3 oleh Kejakgung tahun 2003. dri

Sumber: Republika, 13-09-2008

Contoh 2 Gugatan Praperadilan Neneng Terhadap KPK

Judul Gugatan Praperadilan Neneng Sri Wahyuni Terhadap KPK 
Rabu, 26 September 2012 16:09:11 WIB 

Sejarah procedural Harapan Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazarudin untuk bisa lepas dari 
tahanan KPK, ternyata kandas. Hakim tunggal M Ambari menolak permohonan 
praperadilan yang diajukan oleh Neneng melalui kuasa hukumnya, Andryawal 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/9). 

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Maman menyatakan penangkapan 
dan penahanan Neneng Sri Wahyuni oleh KPK terkait kasus proyek Listrik 
tenaga surya di Kemenakertrans, sah menurut hukum. Menurut hakim, 
kesalahan identitas pelaku tidak mengakibatkan penangkapan dan penahanan 
menjadi tidak sah. 

Nama, alamat dan pelakunya juga sama orangnya. Karenanya, hakim 
menolak permohonan praperadilan Neneng tersebut.

Sementara itu Andryawal, kuasa hukum Neneng mengaku kecewa atas 
putusan tersebut. Alasannya, hakim tidak mempertimbangkan pokok persoalan 
praperadilan yang terkandung dalam Pasal 17 dan 18 KUHAP.  “Seseorang 
diduga melakukan tindak pidana harus ada bukti permulaan cukup,” jelasnya 
sambil menambahkan bahwa kliennya ditangkap lalu ditahan KPK identitasnya 
berbeda.  “Neneng ditangkap oleh KPK identitas sebagai direktur keuangan. 
Tapi, begitu ditahan identitasnya berubah menjadi ibu rumah tangga,” jelasnya. 
Ia menyadari bahwa permohonan seperti ini jarang sekali yang dikabulkan 
oleh hakim. Meski demikian ia menghormati putusan tersebut. (winarno)

Selasa, 11 September 2012 18:04:37 WIB 
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Fakta-fakta Dia melalui pengacaranya, Jack R Sidabutar dkk mengajukan permohonan 
praperadilan karena dinilai penangkapan disertai penahanan KPK dinilai tidak 
sah. 

Neneng menilai penangkapannya bertentangan dengan pasal aturan. 
KPK dinilai keliru mengenai identitas dari pemohon.  Dalam surat perintah 
penangkapan KPK menyebutkan pekerjaan dari Neneng selaku Direktur 
Keuangan PT Anugerah Nusantara. Sedangkan dalam surat penahanan 
termohon menyebutkan pekerjaan pemohon sebagai ibu rumah tangga.  
Padahal, kata Jack, faktanya nama Neneng tidak ada menjabat sebagai 
direktur keuangan. “Yang menjadi direktur keuangan itu namanya Yulianis,” 
jelasnya.  Menurut Undang-Undang identitas pemohon dalam surat perintah 
penangkapan dan penahanan haruslah sama. Dengan demkian penangkapan 
dan penahanan pemohon oleh termohon dinilainya tidak sah. 

Perkara ini ditangani oleh hakim tunggal Maman Ambari dibantu Made 
Suarba, sebagai panitera pengganti. Namun, pada sidang perdana tersebut 
kuasa hukum KPK tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut oleh 
pengadilan. Sidang diundur Senin mendatang guna memanggi KPK lagi. 
(winarno)

Aturan Ketentuan tentang Praperadilan yang terkandung dalam Pasal 17 dan 18 
KUHAP.

Analisis Alasan Neneng mempraperadilankan KPK adalah penangkapan disertai 
penahanan KPK dinilai tidak sah. KPK dinilai keliru mengenai identitas dari 
pemohon. KPK dinilai keliru mengenai identitas dari pemohon.

Hakim menolak permohonan praperadilan Neneng Sri Wahyuni, Kesalahan 
identitas pelaku tidak mengakibatkan penangkapan dan penahanan menjadi 
tidak sah. Nama, alamat dan pelakunya juga sama orangnya. Neneng ditangkap 
oleh KPK dengan identitas sebagai direktur keuangan, namun saat ditahan 
identitasnya berubah menjadi ibu rumah tangga.

Judul Praperadilan yang dimohonkan James Gunardjo 
Rabu, 01 Agustus 2012 , Hukum Online

Sejarah Prosedur Pada sidang perdana praperadilan yang dimohonkan James Gunardjo pada 
Senin (30/7) tanpa dihadiri pihak KPK dan akhirnya sidang akan dilanjutkan 
sidang praperadilan kedua pada Senin (6/8) mendatang.  “Seharusnya KPK 
menghadapi dulu sidang praperadilan di Jakarta Selatan, karena subtansinya 
justru mengenai sah atau tidaknya KPK melakukan penyidikan ini,” katanya.
         Damanik mengatakan praperadilan ini diajukan karena James menganggap 
penyidikan yang dilakukan KPK atas dirinya tidak sah. “Jika proses penyidikan 
tidak sah, secara otomatis, penahanan yang dilakukan KPK pun diangap tidak 
sah,” katanya. Damanik mengakui, KPK sebagai lembaga pemberantasan 
korupsi yang berwenang menyidik perkara tindak pidana korupsi, namun 
kewenanganya dibatasai oleh UU KPK itu sendiri. 

Pada Pasal 11 UU KPK yang menyebutkan bahwa KPK hanya berwenang 
menangani persoalan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan para 
penyelenggara negara. Dia beranggapan kliennya tidak masuk dalam dua kategori 
itu sehingga penyidikan KPK tidak sesuai dengan kewenangan dan kategorisasi 
pelaku yang tidak termasuk sebagai penyelenggara negara. Menurut dia, pegawai 
pajak Tommy Hidratmo yang juga terseret dalam kasus ini juga bukan berstatus 
penyelenggara negara karena berpangkat eselon IV. Dia juga mengatakan bahwa 
penetapan status James Gunardjo dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan 
KPP Sidoarjo Selatan Tommy Hindratno tidak didahului dengan penetapan 
tersangka lain.  Damanik menuturkan, besaran suap yang disangkakan kepada 
kliennya juga tidak mencapai angka Rp1 miliar atau lebih.
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Menurut Damanik, seharusnya yang menangani kasus kliennya diserahkan ke 
penegak hukum lainnya, yakni polisi atau jaksa. “Seperti kasus Kepala Pelayanan 
Pajak Bogor, KPK menyerahkan ke pihak kejaksaan karena walaupun kepala 
pelayanan pajak tapi belum eselon satu. Seharusnya klien kami juga seperti 
itu,” katanya. Seperti diketahui James Gunardjo ditangkap KPK karena diduga 
memberi suap restitusi pajak PT Bhakti Investama Tbk. kepada pegawai pajak 
Sidoarjo senilai Rp 300 juta

Fakta-fakta Praperadilan ini diajukan karena James menganggap penyidikan yang 
dilakukan KPK atas dirinya tidak sah.  Jika proses penyidikan tidak sah, secara 
otomatis, penahanan yang dilakukan KPK pun diangap tidak sah. KPK sebagai 
lembaga pemberantasan korupsi yang berwenang menyidik perkara tindak 
pidana korupsi, namun kewenanganya dibatasai oleh UU KPK itu sendiri

Aturan Ketentuan tentang Praperadilan yang terkandung dalam Pasal 17 dan 18 KUHAP

Berikut ini contoh Praperadilan yang ditujukan kepada KPK

GUGATAN PRAPERADILAN NENENG TERHADAP KPK KANDAS

Pos Kota) – Harapan Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazarudin untuk bisa 
lepas dari tahanan KPK, ternyata kandas. Pasalnya, hakim tunggal M Ambari 
menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Neneng melalui kuasa 
hukumnya, Andryawal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/9). 

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim Maman menyatakan 
penangkapan dan penahanan Neneng Sri Wahyuni oleh KPK terkait kasus proyek 
Listrik tenaga surya di Kemenakertrans, sah menurut hukum. Menurut hakim, 
kesalahan identitas pelaku tidak mengakibatkan penangkapan dan penahanan 
menjadi tidak sah. 

Pasalnya, nama, alamat dan pelakunya juga sama orangnya. Karenanya, 
hakim menolak permohonan praperadilan Neneng tersebut.  Sementara itu 
Andryawal, kuasa hukum Neneng mengaku kecewa atas putusan tersebut. 
Alasannya, hakim tidak mempertimbangkan pokok persoalan praperadilan yang 
terkandung alam pasal 17 dan 18 KUHAP.  “Seseorang diduga melakukan tindak 
pidana harus ada bukti permulaan cukup,” jelasnya sambil menambahkan bahwa 
kliennya ditangkap lalu ditahan KPK identitasnya berbeda.  “Neneng ditangkap 
oleh KPK identitas sebagai direktur keuangan. Tapi, begitu ditaha identitasnya 
berubah menjadi ibu rumah tangga,” jelasnya. Ia menyadari bahwa permohonan 
seperti ini jarang sekali yang dikabulkan oleh hakim. Meski demikian ia 
menghormati putusan tersebut. (winarno)

Selasa, 11 September 2012 18:04:37 WIB 
Dia melalui pengacaranya, Jack R Sidabutar dkk mengajukan permohonan 

praperadilan karena dinilai penangkapan disertai penahanan KPK dinilai tidak 
sah. 
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Neneng menilai penangkapannya bertentangan dengan pasal aturan. 
KPK dinilai keliru mengenai identitas dari pemohon.  Dalam surat perintah 
penangkapan KPK menyebutkan pekerjaan dari Neneng selaku Direktur 
Keuangan PT Anugerah Nusantara. Sedangkan dalam surat penahanan termohon 
menyebutkan pekerjaan pemohon sebagai ibu rumah tangga.  Padahal, kata Jack, 
faktanya nama Neneng tidak ada menjabat sebagai direktur keuangan. “Yang 
menjadi direktur keuangan itu namanya Yulianis,” jelasnya.  Menurut Undang-
Undang identitas pemohon dalam surat perintah penangkapan dan penahanan 
haruslah sama. Dengan demkian penangkapan dan penahanan pemohon oleh 
termohon dinilainya tidak sah. 

Perkara ini ditangani oleh hakim tunggal Maman Ambari dibantu Made 
Suarba, sebagai panitera pengganti. Namun, pada sidang perdana tersebut kuasa 
hukum KPK tidak hadir meski sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan. 
Sidang diundur Senin mendatang guna memanggi KPK lagi. (winarno)2

KPK Dituding Hindari Praperadilan
 
Pada sidang perdana praperadilan yang dimohonkan James Gunardjo 

pada Senin (30/7) tanpa dihadiri pihak KPK dan akhirnya sidang akan dilanjutkan 
sidang praperadilan kedua pada Senin (6/8) mendatang.  “Seharusnya KPK 
menghadapi dulu sidang praperadilan di Jakarta Selatan, karena subtansinya 
justru mengenai sah atau tidaknya KPK melakukan penyidikan ini,” katanya.

Damanik mengatakan praperadilan ini diajukan karena James 
menganggap penyidikan yang dilakukan KPK atas dirinya tidak sah. “Jika proses 
penyidikan tidak sah, secara otomatis, penahanan yang dilakukan KPK pun diangap 
tidak sah,” katanya. Damanik mengakui, KPK sebagai lembaga pemberantasan 
korupsi yang berwenang menyidik perkara tindak pidana korupsi, namun 
kewenanganya dibatasai oleh UU KPK itu sendiri.  Pada Pasal 11 UU KPK yang 
menyebutkan bahwa kewenangan KPK hanya berwenang menangani persoalan 
korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan para penyelenggara 
negara. Dia beranggapan kliennya tidak masuk dalam dua kategori itu sehingga 
penyidikan KPK tidak sesuai dengan kewenangan dan kategorisasi pelaku yang 
tidak termasuk sebagai penyelenggara negara.  Menurut dia, pegawai pajak 
Tommy Hidratmo yang juga terseret dalam kasus ini juga bukan berstatus 
penyelenggara negara karena berpangkat eselon IV. Dia juga mengatakan bahwa 
penetapan status James Gunardjo dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan 
KPP Sidoarjo Selatan Tommy Hindratno tidak didahului dengan penetapan 
tersangka lain.  Damanik menuturkan, besaran suap yang disangkakan kepada 
kliennya juga tidak mencapai angka Rp1 miliar atau lebih.

Menurut Damanik, seharusnya yang menangani kasus kliennya 
diserahkan ke penegak hukum lainnya, yakni polisi atau jaksa.  “Seperti kasus 
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Kepala Pelayanan Pajak Bogor, KPK menyerahkan ke pihak kejaksaan karena 
walaupun kepala pelayanan pajak tapi belum eselon satu. Seharusnya klien kami 
juga seperti itu,” katanya. Seperti diketahui James Gunardjo ditangkap KPK karena 
diduga memberi suap restitusi pajak PT Bhakti Investama Tbk kepada pegawai 
pajak Sidoarjo senilai Rp300 juta.3

8.4.  Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Berbicara tentang kewenangan penyidikan, maka perlu diuraikan mengenai 
konsep “kewenangan”. Kewenangan atau authority merupakan suatu tindakan 
hukum yang dilakukan oleh sesorang atau lembaga yang diberikan kekuasaan 
untuk itu oleh undang-undang. Tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga 
pemerintah haruslah berdasarkan pada wewenang yang diberikan kepadanya. 
Keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dibatasi oleh 
wewenang, substansi, dan prosedur.  Wewenang pemerintah untuk melakukan 
tidakan pemerintahan diberikan oleh sumber kewenangan. Sumber kewenangan 
dalam konsep hukum administrasi dapat dibedakan menjadi kewenangan 
atribusi, dan pelimpahan. Kewenangan atribusi merupakan kewenangaan yang 
bersumber dari undang-undang, sedangkan kewenangan pelimpahan dibedakan 
menjadi delegasi dan mandat. Delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang 
didelegasikan atau dilimpahkan dari suatu lembaga ke lembaga lain. Perbedaan 
yang signifikan diantara keduanya, bahwa pelimpahan mandat dilakukan dalam 
sistem hierarki organisasi.

Terkait dengan penyidikan, hal ini merupakan tindakan yang dilakukan 
oleh instansi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan hukum berdasarkan 
undang-undang. Dikarenakan berdasar pada undang-undang, maka kewenangan 
penyidikan merupakan kewenangan yang bersifat atribusi. Kewenangan penyidikan 
dalam hal tindak pidana korupsi terletak pada tiga instansi pemerintah yaitu:
a. POLRI
b. Kejaksaan 
c. KPK

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, keterlibatan 
tiga lembaga tersebut untuk melakukan penyidikan dapat berpotensi untuk 
menimbukan tumpang tindih kewenangan, sehingga perlu dijelaskan mengenai 
batas-batas kewenangan dari masing-masing lembaga tersebut untuk melakukan 
penyidikan. 
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8.4.1  Kewenangan Penyidik Polri 
Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) “Penyelidikan dan penyidikan 
terhadap semua tindak  pidana dilakukan  berdasarkan sesuai dengan KUHAP dan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku”. Mengenai tugas dan tanggung 
jawab sebagai Penyidik diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 8, Pasal 10 UU Polri), 
sedangkan Pasal 14 huruf g UU Polri menyatakan dengan tegas ketentuan penyidik 
berpedoman pada KUHAP dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

Pasal 6 ayat (1) UU Polri mendefinisikan Penyidik sebagai Pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia. Penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan 
terhadap tindak pidana597. Dalam hal ini tidak ada istilah pidana umum maupun 
khusus, sehingga kewenangan ini dapat diartikan luas yang meliputi kewenangan 
penyidikan dalam tindak pidana umum maupun khusus. Selain kepada pejabat 
kepolisian Negara,  Pasal 6 KUHAP memberikan kewenangan penyidikan kepada 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Kewenangan yang diberikan kepada pejabar 
pegawai negeri sipil ini lebih luas, karena dalam mencari dan mengumpulkan  
hukti-bukti  guna membuat “terang” sesuatu tindak pidana  yang terjadi dan guna  
menemukan tersangkanya, Penyidik juga berhak melakukan tindakan pertama 
di TKP, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal, 
menangkap, menahan, menggeledah, orang serta menyita barang, memeriksa dan 
menyita surat, mengambil sidik jari  dan memotret orang, memanggil orang untuk 
didengar sebagai tersangka dan saksi, mendatangakan seorang ahli, mengadakan 
penghentian penyidikan  dan mengadakan tindakan lain yang bertanggungjawab.

Dengan demikian semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun 
di luar KUHP, Penyidik (Polri) berwenang untuk menanganinya. Pasal 4 sampai 
Pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik sebagai Pejabat kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan 
Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua 
tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam Pasal 102 sampai 
Pasal 136 KUHAP.

597  Pasal 2 UU POLRI
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Jakarta (ANTARA News) 
Kepolisian Republik Indonesia mengklaim telah menyelamatkan uang 

negara sebesar Rp 209 miliar dalam pemberantasan kasus korupsi periode 
Januari-September 2013. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi 
Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Kombes Pol Agus Rianto di Jakarta, 
Jumat. Sejak awal Januari hingga September 2013, pihaknya sudah menangani 
1.209 laporan masyarakat yang terkait dugaan korupsi.  Berdasarkan jumlah 
tersebut, 440 laporan sudah selesai ditangani, sedangkan lainnya masih dalam 
proses penyelidikan dan penyidikan. Dia menjelaskan kasus-kasus tersebut 
ditangani oleh Mabes Polri dan 31 polda di seluruh Indonesia.

Pihaknya menolak jika Polri dianggap lamban dalam mengusut kasus korupsi.  
Menurut dia, komitmen Polri dalam memberantas korupsi sama halnya dengan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Polri juga menyatakan tidak tebang pilih dalam 
menangani setiap kasus terindikasi korupsi.”Penanganan kasus korupsi Polri, sudah 
jadi komitmen, sama dengan aparat penegak hukum lainnya, bahwa tidak ada lagi 
kejadian tipikor di negara ini, kita saling bahu membahu memberantas korupsi,” 
katanya. Pada kesempatan sebelumnya, Kompolnas menyatakan kekecewaan 
dengan kinerja Polri karena tidak maksimal dalam mengungkap kasus korupsi.  
“Sampai Agustus, belum ada kasus korupsi menarik yang dibuka Polri,” kata komisioner 
Kompolnas M. Nasser. Menurut dia, tidak optimalnya kinerja Polri dalam memberantas 
korupsi karena instansi tersebut sudah terbiasa diintervensi oleh kekuatan politik. 
\”Contoh kecil, kasus mantan menkes, sekarang ada kemajuan tidak?” katanya. 
Oleh karena itu, dia menilai besarnya dana yang dianggarkan negara untuk 
Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tidak mampu untuk membuat 
kepolisian bekerja optimal dalam mengungkap kasus korupsi.

8.4.2  Kewenangan Penyidik Kejaksaan 
Selain penyidik Polri dan penyidik PNS, kejaksaan juga mempunyai 

kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam   Pasal 30 
Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
(selanjutnya disebut UU Kejaksaan), yaitu: “Kejaksaan berwenang untuk 
melakukan  penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang”. Kewenangan kejaksaan terkait korupsi ini selain diberikan oleh 
UU Kejaksaan juga diberikan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-undang No.20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi.
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Penjelasan Umum UU Kejaksaan,  lebih lanjut menjelaskan bahwa 
kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu 
dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang 
memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. 
Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana 
tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

Dalam perkembangannya lahirlah sejumlah undang-undang yang memberi 
kewenangan penyidikan jaksa dalam perkara tertentu termasuk korupsi. Antara 
lain UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
UU Kejaksaan, termasuk fatwa MA No. KMA/102/III/2005 atas Pasal 30 ayat 1 
huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan 
wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
Undang-Undang. Namun dalam perkembangannya tedapat keinginan untuk 
membagi kewenangan penyidikan atau penuntutan antara kepolisian dan 
kejaksaan. Hal ini menurut hemat penulis tidak tepat, sebab dalam praktek di 
banyak Negara wewenang melakukan penyidikan tidak dipisahkan dari wewenang 
melakukan penuntutan. Di Amerika misalnya, kejaksaan berwenang baik 
melakukan penyidikan maupun penuntutan dan FBI berada di bawah Jaksa Agung 
sebagai penuntut umum tertinggi. Hal yang sama terjadi pada praktek hukum di 
Jepang, Jerman, dan negara-negara lainnya. 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan kejaksaan memiliki 
peran central, hal ini tidak terlepas dari kewenangan Dominus litis yang dimiliki 
kejaksaan dalam  menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak 
kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah.598 Kewenangan penuntutan 
tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengertian Penuntut Umum 
menurut KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU tersebut untuk 
melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 jo. Pasal 1 
angka 6 KUHAP).

Prosedur penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dilaksanakan 
secara bertahap.599 Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas 
perkara (Pasal 8 ayat (3) a KUHAP), jika penyidikan dianggap selesai maka penyidik 
menyerahkan tanggung jawab atas tersangka  dan barang bukti kepada  Penuntut 
Umum (Pasal 8 ayat 3b KUHAP).  Dalam hal penuntut umum berpendapat 

598 Marwan Efendi, Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum, Gramedia, Jakarta, 2005, h. 105.
599 Pasal 8 ayat (3) KUHAP
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bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara harus 
dikembalikan ke penyidik yang disertai petunjuk untuk dilengkapi.600 Jika dalam 
waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan  hasil penyidikan  
atau apabila sebelum batas waktu  berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal 
itu dari Penuntut Umum, maka penyidikan dianggap selesai, penyidik baru dapat 
menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Semenjak berlakunya KUHAP, dasar hukum yang dimiliki oleh Kejaksaan 
selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi adalah Pasal 284 ayat (1) KUHAP. 
Dalam pasal tersebut dikatakan: dalam waktu dua tahun setelah undang-undang 
ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-
undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus 
acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada 
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Berkas perkara yang diserahkan ke Penuntut Umum sebagaimana ditentukan  
Pasal 8 ayat 2  terdiri dari:  a. Pemeriksaan tersangka; b. Penangkapan; c. Penahanan;  
d. Penggeledahan; e. Pemasukan rumah; f. Penyitaan benda; g. Pemeriksaan surat; 
h. Pemeriksaan saksi; i. Pemeriksaan di tempat kejadian; j. Pelaksanaan penetapan 
pengadilan dan, k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 
75 KUHAP.

Pada tingkat persiapan penuntutan, penuntut umum berkewajiban 
mempelajari dan meneliti hasil penyidikan berupa berkas-berkas yang telah 
diserahkan oleh penyidik. Hasilnya akan disampaikan kepada penyidik bahwa 
penyidikan sudah lengkap (Pasal 138 ayat 1). Dapat pula berupa pengiriman 
kembali berkas-berkas penyidik karena dinilai Penuntut Umum  kurang lengkap 
(Pasal 138 ayat 2 KUHAP). Wewenang Penuntut Umum yang demikian 
dinamakan pra penuntutan (Pasal 14 b KUHAP). Kedua hal tersebut terikat 
oleh batas waktu  tertentu, jika  dianggap sudah lengkap maka Penuntut Umum  
dalam  jangka waktu 7 hari wajib memberitahukan penyidik  (Pasal 138 ayat 1 
KUHAP). Dalam hal pengiriman kembali berkas-berkas yang bersangkutan, 
maka  dalam jangka wakti 14 hari  setelah penerimaannya, penyidik sudah harus 
mengirim kembali berkas yang bersangkutan kepada Penuntut Umum  (Pasal 138 
ayat 2 KUHAP).Setelah Penuntut Umum menganggap hasil penyidikan lengkap, 
maka Penuntut Umum wajib dalam waktu secepatnya melakukan penuntutan, 
dengan membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1 KUHAP) sedangkan dalam hal 
Penuntut Umum  menghentikan penuntutan karena tidak terdapat  cukup bukti 

600 Pasal 110 ayat (2) KUHAP
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atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi 
hukum , maka Penuntut Umum  menuangkan hal tersebut dalam  suatu surat 
ketetapan (Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP) 

 Keberadaan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, sebagaimana 
diatur dalam Penjelasan Pasal 30 huruf d UU Kejaksaan, memberika dasar 
kewenangan bagi kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu dalam hal ini 
tindak pidana korupsi.  Ditinjau dari perpektif historis undang-undang, lahirnya 
kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi 
(sebagaimana tertuang dalam UU Kejaksaan) bermula pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983   dalam Pasal 17   yang menyebutkan kejaksaan sebagai 
penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi pasal 
tersebut adalah sebagai berikut :“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana 
sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud  dalam 
Pasal 284 ayat 2 KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik 
yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan 
pasal inilah yang menjadi dasar hukum kewenangan kejaksaan untuk bertindak 
selaku penyidik tindak pidana korupsi. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tersebut, terdapat Pasal 2 TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 yang 
secara eksplisit mengakui eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik 
tindak pidana korupsi dan menugaskan kejaksaan untuk melakukan akselerasi 
dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kewenangan ini dipertegas 
dalam Undang-undang Kejaksaan yang secara eksplisit menyebutkan secara tegas 
bahwa kejaksaan memiliki kewenangn dalam penyidikan tindak pidana korupsi. 
Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap 
tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana korupsi (sebagaimana diatur 
dala UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2000  
jo. UU KPK) dan Pengadilan HAM (Undang-Undang No. 26 Tahun 2000).

Walaupun sudah diatur dalam beberapa produk hukum tentang kewenangan 
Jaksa untuk melalukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun faktanya  setelah 
sekian banyak ketentuan mengenai undang-undang tindak pidana korupsi mulai 
dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, UU  Nomor 31 Tahun 1999 sampai 
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, TIDAK ADA penyebutan secara tegas 
tentang apakah kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi.
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Putusan Pengadilan Negeri Ciamis sebagai suatu contoh, faktanya dalam 
praktek peradilan ada pengadilan yang tidak dapat menerima alasan bahwa jaksa 
berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Putusan Pengadilan 
Negeri Ciamis Jawa Barat   membebaskan terdakwa dalam perkara atas nama 
terdakwa Jamaluddin dengan pertimbangan bahwa kejaksaan tidak berwenang 
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.601 Fakta ini menunjukan bahwa 
diantara pengadilan sendiri ternyata memiliki pandangan beragam mengenai 
kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. 
Putusan tersebut setidaknya telah menimbulkan keragaman putusan pengadilan 
atas suatu hal dan objek yang sama. Memang belum dapat dipastikan adanya 
jurisprudensi tetap yang dapat dijadikan pedoman dalam menjawab dengan pasti 
mengenai kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana 
korupsi. Mahkamah Agung telah memberikan jawaban untuk menanggapi 
persoalan hukum tersebut dengan mengeluarkan fatwa Nomor KMA/102/III/2005 
tanggal 9 Maret 2005, dimana pada pokoknya fatwa tersebut berpendirian bahwa 
jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi 
sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang 
Nomor 20  Tahun 2001  (selanjutnya disebut UU TPK) dengan dasar :

 Pasal 26 UU TPK 
 Pasal 27 UU TPK
 Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya.
 Pasal 17 PP Nomor 27  Tahun 1983
 Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan.602

Melalui fatwa Mahkamah Agung ini didapat konstruksi hukum yaitu bahwa 
berdasarkan Pasal 26 UU TPK, penyidikan,penuntutan dan pemeriksaan disidang 
pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara 
Pidana  (KUHAP), sehingga oleh karena di dalam KUHAP ada aturan Pasal 284 
ayat (2) KUHAP dan penjelasannya jo. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 maka 
jelas bahwa jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi.

601 kompas, 26 Juni 2007
602 Varia Peradilan ke-XXI Nomor 243 Pebruari 2006, hal. 34.
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Walikota jadi tersangka, kepala kantor keuangan juga terkait dalam 
kasus dugaan-korupsi dana ABT (anggaran biaya tambahan) 2003 Rp 
6,99 miliar, 

Sumber: Radar Solo, 16 Desember 20045

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta akhirnya memenuhi janjinya 
mengumumkan perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi dana ABT 
(anggaran biaya tambahan) 2003 Rp 6,99 miliar. Melalui Kasi Intel Kejari Solo 
Ponco Hartanto SH, kejari akhirnya menetapkan Walikota Solo Slamet Suryanto 
dan Kepala Kantor Keuangan Daerah Pemkot Solo Drs Anung Indro Susanto 
sebagai tersangka. Dari hasil ekspos perkara di Kejaksaan Tinggi Selasa lalu, 
akhirnya menetapkan dua tersangka (Slamet dan Anung, Red) diduga secara 
langsung melakukan korupsi, ujar Ponco, kemarin siang.

Bersamaan dengan penetapan status tersangka kepada Slamet dan 
Anung, Kajari Surakarta Djuwito Pengasuh SH nomor 1/ 03. 11/ Fd.1/ 12/ 2004 
ini mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyidikan kepada empat 
jaksa penyidik, yakni Ponco Hartanto SH, Wahyudi Djoko T SH, Anto Donarius 
Holyman SH dan Subarno SH. Surat perintah tersebut juga ditembuskan kepada 
jaksa agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati)) Jawa Tengah, KPK (Komisi Pemberantasan 
Korupsi) dan Kapolwil Surakarta itu keempat jaksa diperintahkan untuk 
melaksanakan penyidikan atas dugaan korupsi tiga proyek dengan sumber dana 
ABT 2003. Tiga proyek itu adalah proyek rehabilitasi balaikota, stadion R Maladi 
dan pompa air di Kaliwingko, Joyotakan, Solo. 

Menurut Ponco, setelah sepekan proses hukumnya berada di tingkat 
penyelidikan, maka setelah ekspos perkara dan keluarnya surat dari kajari, 
otomatis prosesnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Selain itu, kejari juga 
sudah mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara 
tindak pidana korupsi kepada masing-masing tersangka . 

Surat pemberitahuan tersangka yang diperuntukkan Wali Kota Solo 
Slemet Suryanto bernomor R-1/ 03.11/Fd. 1/ 12/ 2004. Sementara surat 
pemberitahuan untuk Kepala Kantor Keuangan Pemkot Drs Anung Indro 
Susanto bernomor R-2/ 03.11/Fd. 1/12/ 2004. Di dalam surat itu, keduanya dijerat 
dengan pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2001 sebagai penyempurnaan dari UU RI 
nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut 
Ponco, proses pemeriksaan kedua tersangka dalam tahap penyidikan ini akan 
dilaksanakan secepatnya. Pihaknya juga mengaku sudah mempersiapkan diri 
beserta seluruh tim untuk melanjutkan proses hukumnya. Rencananya, lanjut 
Ponco, mulai Senin sampai Kamis pekan depan kejaksaan akan mulai memeriksa 
baik tersangka maupun para saksi. Termasuk akan memeriksa beberapa saksi lagi 
baik dari kalangan pemkot, pelaksana proyek, pimpinan proyek dan masyarakat 
jasa konstruksi. 
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Untuk mempercepat proses, Ponco mengaku akan ngebut memanggil 
tiga saksi dalam sehari. Indikasi korupsinya dimana? Ketika ditanya seperti ini, 
Ponco mengaku dalam kasus ini ada dugaan penggunaan dana ABT untuk 
peruntukan fiktif. Yang jelas, kami tidak akan menetapkan tersangka tanpa bukti 
kuat, lanjutnya. 

Hanya saja, saat diminta menjelaskan soal besarnya dana yang dikorupsi 
secara rinci, Ponco enggan menjelaskan. Alasannya, soal berapa angka kerugian 
yang dialami negara itu persoalan teknis penyidikan. Ponco berjanji akan 
transparan dalam kasus ini. Tapi untuk soal teknis penyidikan termasuk besarnya 
dana yang dikorup, dia tidak dapat menjelaskan dalam waktu dekat ini. Selain 
itu, alasan tidak dapat menjelaskan besarnya dana karena untuk menghitung 
diperlukan audit. Untuk itu, pihaknya juga akan meminta audit dari BPKP (badan 
pemeriksa keuangan dan pembangunan). 

Seperti diberitakan, sejak pekan lalu kejaksaan mulai menyelidiki kasus 
dugaan korupsi peruntukan dana ABT setelah keluar surat perintah Kajari Print 
Ops 538/03.11/11/2004. Surat tersebut isinya memerintahkan untuk menyelidiki 
dugaan penyelewengan dana ABT senilai Rp 6.995.242.000 yang digunakan 
dalam tiga proyek. Kasus ini diusut juga atas dasar laporan masyarakat jasa 
konstruksi, 27 Mei 2004 lalu

8.4.3 Kewenangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)
Selain pihak POLRI dan Kejaksaan, kewenangan melakukan penyidikan 

tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan 
hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 
ini. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK disebutkan bahwa 
Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dilakukan 
berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali 
ditentukan lain dalam undang-undang ini.  Dari ketentuan tersebut, maka 
hukum acara yang berlaku bagi tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga 
dalam membahas proses acara Tindak Pidana Korupsi menggunakan ketentuan-
ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
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Tugas KPK menurut Pasal 6 UU KPK , yaitu:
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 

pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang KPK terkait dengan tugas penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan tindak pidana korupsi tertuang pada Pasal 11 UU KPK yaitu terhadap 
tindak pidana korupsi yang :

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang 
lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

Khusus untuk KPK, berdasarkan pasal 6 UU KPK, maka KPK dapat 
bertindak sebagai penyelidik dan penyidik.

Dalam UU KPK, wewenang KPK diberikan secara luas yaitu bukan hanya 
lembaga yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan akan tetapi 
KPK juga berwenang mengambil alih penyelidikan dan penyidikan yang telah 
dilakukan oleh Polisi dan mengambil alih penuntutan yang telah dilakukan oleh 
Kejaksaan. (Pasal 8 UU KPK).  Dengan demikian di samping Polisi yang memiliki 
kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi, 
KPK juga memiliki kewenangan dan berfungsi sebagai penyelidik, penyidik 
dan penuntut umum. Dalam kata lain, Polisi dan KPK sama-sama mempunyai 
wewenang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana 
korupsi.   

Menurut UU KPK, KPK bukan hanya dapat bertindak sebagai penyidik, 
penyelidik dan melakukan penuntutan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 
9, dikatakan bahwa KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang 
dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dengan alasan :
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1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak 
ditindaklanjuti;

2. proses penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-
tunda dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku 
tindak pidana korupsi yang sebenarnya;

4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena adanya campur 

tangan dari pihak Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif; dan/atau
6. keadaan lain yang menurut pertimbangan pihak Kepolisian atau 

Kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara 
baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar utama KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang 
dilakukan oleh kepolisian dan kejaksanaan adalah adanya laporan masyarakat 
mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditidaklanjuti. laporan masyarakat 
wujud dari peran serta masyarakat untuk membantu upaya mencegah dan 
memberantas tindak pidana korupsi, sehingga terdapat kewajiban dari aparat untuk 
menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 
Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk 
ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN 
yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku 
dalam masyarakat. Lebih lanjut Pasal 41 ayat 2 Undang-undang No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-undang No.20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan wujud peran serta masyarakat, 
yaitu :

a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan 
telah terjadi tindak pidana korupsi.

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan 
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana 
korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana 
korupsi.

c.  Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab 
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
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d.    Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya 
yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari.

e.    Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
Peran serta masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.  
Dari uraian diatas, terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi di 

Indonesia yang merupakan tindak pidana khusus, yang memiliki kewenangan 
dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tiga 
lembaga yaitu penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK.

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, 
terdapat tiga lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukannya, 

yaitu penyidik POLRI, Kejaksaan dan KPK

Penyidik KPK juga mempunyai  wewenang berdasakan Pasal 74 UU No.8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang (untuk selanjutnya disebut UU TPPU) untuk melakukan penyidikan 
Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 74 UU PPTPPU ditegaskan, 

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik 
tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan 
ketentuan peraturan peruundang-undangan, kecuali ditentukamn 
lain menurut undang-undang ini”. 

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 74,

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat 
dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk 
melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika  Nasional 
(BNN) serta direktoral jendral Pajak dan direktorat Jendral Bea dan 
Cukai Kementrian Keuangan RI. Penyidik timndak pidana asal dapat  
melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila 
menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana 
pencucian uang saat m,elakukan penyidikan rtindak pidana asal 
sesuai kewenangannya.
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Kewenangan KPK untuk selaku penyidik tindak pidana korupsi, diatur 
dalam Pasal 

8.4.4 Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 
Di tiga Instansi 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, saat ini terdapat tiga lembaga 

(Polri, Kejaksaan, dan KPK) yang masing-masing dapat melakukan penyidikan 
tindak pidana korupsi di Indonesia. Seringkali hal ini menimbulkan tumpang 
tindih kewenangan dan mengakibatkan friksi antar ketiga lembaga tersebut. 
Contoh: pada kasus Simulator SIM yang melibatkan Djoko Susilo, terdapat 
perdebatan dan “perebutan” kewenangan penyidikan antara penyidik Polri dan 
penyidik KPK. Hal ini juga membulkan kerancuan bagi masyarakat untuk dapat 
mengawal jalannya proses pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Agar pemberantasan korupsi berjalan sinergis, selama ini Kepolisian, 
Kejaksaan dan KPK telah berusaha untuk saling berkoordinasi. Polisi, kejaksaan, 
KPK, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya secara berkala mengadakan 
pelatihan koordinasi pemberantasan korupsi pada 2005. Kejaksaan Agung dan 
KPK juga telah menandatangani kerja sama pemberantasan korupsi pada 6 
Desember 2005. Kemudian, pada 8 Maret 2006 Kapolri dan Jaksa Agung telah 
menandatangani peraturan bersama penanganan korupsi 603

Namun mendatang, guna menjamin asas kepastian hukum dan menghindari 
kerancuan penafsiran hukum pada masyarakat, sebaiknya hanya satu instansi saja 
yang dibebani untuk melakukan pemeriksaan/penyidikan, supaya tidak terjadi 
konflik institusional dan konflik kewenangan dikarenakan selama ini terdapat 
tiga institusi yang mempunyai kewenangan penyidikan di kassus tindak pidana 
korupsi berdasarkan undang-undang. Khusus tindak pidana korupsi, seyogyanya 
kewenangan diberikan kepada KPK, berapapun nilai yang dikorupsi. Hal ini selain 
ditujukan untuk menjamin kepastian hukum penanganan kasus korupsi dan agar 
hasil penangan kasus korupsi lebih fokus dan maksimal. 

603 http://www.hukumonline.com/berita
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Catatan : Fungsi Ganda Kejaksaan dalam melakukan penyidikan
Selasa, 23 Oktober 2012 – “ Konstitusi Tak Melarang Kejaksaan Berfungsi Ganda”,

 Putusan MK No.28/PUU-V/2007 Tanggal 27 Maret 2008, MK menyatakan 
wewenang jaksa dalam menyidik dan menuntut tindak pidana khusus (korupsi) 
tidak melanggar UUD 1945. Alasannya, konstitusi tidak melarang adanya fungsi 
ganda yang dijalankan jaksa itu, seperti presiden memiliki fungsi sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintahan dan pembentuk undang-undang.  

Atas dasar itu, Mahkamah menolak permohonan pengujian Pasal 30 ayat (1) 
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-undang No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dan Pasal 44 ayat (4), (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), 
dan ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK terkait kewenangan 
jaksa menyidik tindak pidana korupsi. “Menyatakan menolak permohonan para 
pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK, Moh Mahfud MD saat 
membacakan amar putusannya di ruang sidang MK, Selasa (23/10).

Mahkamah menyatakan pasal yang dimohonkan pengujian berhubungan 
dengan kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 
oleh kejaksaan yang tersebar dalam beberapa Undang-Undang. “Semua pasal 
yang dimohonkan pengujian memberikan fungsi penyidikan dan penuntutan 
dalam tindak pidana tertentu kepada kejaksaan, yang menurut para pemohon 
bertentangan dengan asas negara hukum dan Pengakuan kepastian hukum yang 
adil seperti dijamin Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945,” kata Hakim 
Konstitusi, Muhammad Alim saat membacakan pertimbangannya. 

Mahkamah mencontohkan kewenangan presiden yang diatur Pasal 
4 ayat 1   dan Pasal 20 ayat 2 UUD 1945 memiliki dua fungsi baik sebagai 
pemegang kekuasaan pemerintah (eksekutif ) dan sebagai pembentuk undang-
undang (legislatif ) bersama-sama dengan DPR. “Dengan demikian UUD 1945 
tidak melarang fungsi ganda tersebut. Berdasarkan pertimbangan di atas, 
permohonan para pemohon supaya kewenangan penyidikan yang diberikan 
kepada kejaksaan dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum.”   

Permohonan ini diajukan M Zainal Arifin, Iwan Budi Santoso, dan Ardion 
Sitompul. Mereka yang berprofesi sebagai advokat mempersoalkan kewenangan 
jaksa menyidik perkara korupsi.Para pemohon menilai kewenangan penyidikan 
perkara korupsi oleh kejaksaan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. 
Menurutnya, kewenangan menyidik jaksa agung dalam perkara korupsi dalam 
Pasal 30 ayat 1 huruf d UU Kejaksaan dan Pasal 39 UU Pemberantasan Tipikor 
ditafsirkan sebagai kewenangan menyidik jaksa dalam perkara korupsi. Padahal, 
kewenangan jaksa menyidik perkara korupsi telah dinegasikan Pasal 42 UU KPK. 
Karena itu, para pemohon meminta agar frase “..atau kejaksaan” dalam Pasal 
44 ayat (4), (5), Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU KPK dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Catatan : Kewenangan KPK dalam melakukan pengawasan

MK Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 81/PUU-X/2012 menegaskan 
bahwa kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau 
penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya 
yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan 
konstitusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Atas UU KPK telah diajukan pengujian, pemohon mendalilkan bahwa 
Pasal 8 UU KPK merupakan norma yang tidak mencerminkan ketertiban dan asas 
kepastian hukum. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 8 ayat (1), (2), 
(3), dan (4) serta Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bertentangan dengan UUD 1945. 

Dalam keputusannya MK menolak permohonan pemohon dan menyatakan 
bahwa Pasal 8 UU 30/2002 sudah tertib dan memenuhi kepastian hukum, sebab 
Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK 
berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap 
instansi lain yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan 
publik. MK juga menegaskan bahwa kewenangan KPK untuk mengambil alih 
penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang 
dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dapat dibenarkan secara hukum. 

Terkait Pasal 50 UU KPK, MK menegaskan bahwa maksud dari Pasal 50 UU 
30/2002 sudah jelas. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 50 ayat 1 menyatakan 
bahwa apabila KPK belum melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi 
sedangkan perkara tersebut telah disidik oleh kepolisian atau kejaksaan, maka 
kepolisian atau kejaksaan wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 
14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Dalam ayat (2) 
dirumuskan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus 
menerus dengan KPK. Kekhususan dalam Pasal ini tertuang pada ayat (3) yang 
berbuny  “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan 
penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak 
berwenang lagi melakukan penyidikan”.  Ayat (4), lebih lanjut, menyatakan, “Dalam 
hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan 
dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian 
atau kejaksaan tersebut segera dihentikan”.

Atas dasar ketentuan tersebut, MK berkesimpulan, meskipun terdapat 
dualisme, namun keduanya tidaklah tumpang tindih karena masing-masing 
institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya. “Dan untuk menghilangkan 
ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus 
untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi 
dasar adalah hubungan antara lex specialis dan lex generalis.
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8.4.5 Lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif 
historis
Dalam sejarah pemberantasan korupsi, tercatat setidaknya ada beberapa 

lembaga bentukan pemerintah pernah ada, diantaranya PARAN (Panitia Retooling 
Aparatur Negara), Operasi Budhi-masa orde lama, TPK (Tim Pemberantasan 
Korupsi), Opstib (Operasi Tertib)-masa orde baru, KPKPN (Komisi Pemeriksa 
Kekayaan Penyelenggara Negara), TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) –masa 
reformasi.604

Pada tahun 2004, Menko Polhukam melalui Keputusan Menko Polhukam 
Nomor Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang 
telah diperbarui dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor Kep-05/Menko/
Polhukam/01/2009 tanggal 19 Januari 2009 membentuk Tim Pemburu Koruptor. 
Tim ini beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat 
Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Tim Pemburu Koruptor 
(selanjutnya disebut TPK) telah berganti empat kali kepemimpinan, namun dari 
segi kinerja tim ini hanya berhasil memulangkan satu dari 13 orang yang menjadi 
target mereka. Satu koruptor yang berhasil tertangkap adalah mantan direktur 
Bank Sertivia David Nusa Wijaya yang merupakan terpidana kasus korupsi dana 
BLBI senilai Rp 1,3 triliun. Dia tertangkap di Amerika Serikat pada 2006 atas 
bantuan FBI pada masa kepemimpinan Basrief Arief.

Pada saat ketua tim dijabat oleh Muchtar Arifin, fokus perburuannya antara 
lain, mantan Dirut PT Bank Surya Adrian Kiki Ariawan, mantan Direktur Utama 
Bank Global, Irawan Salim dan aset mantan Direktur Utama Bank Mandiri, ECW 
Neloe di Swiss. Namun hasil dari perburuan tersebut belum maksimal, tidak ada 
target koruptor yang berhasil dipulangkan atau disita asetnya. 

Permasalahan pemulangan sejumlah terduga koruptor ke Indonesia masih 
terkendala Mutual Legal Assistance (MLA) dengan sejumlah negara yang belum 
tersepakati. Semuanya harus melalui kerjasama dengan negara lain. MLA dengan 
negara-negara lain belum tuntas semuanya karena sistim hukum negara lain selalu 
berbeda dengan kita dan disisi lain negara tersebut punya suatu kedaulatan hukum 
yang tidak bisa disamakan. 

Sejak dibentuk tahun 2004, TPK sampai kini masih kesulitan menangkap 
koruptor dan menarik aset negara yang dilarikan ke luar negeri.  Dalam catatan 

604 http://sejarahsemarang.wordpress.com/2012/08/15/8-abad-gurita-korupsi-dalam-sejarah-negeri/
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Kejaksaan Agung setidaknya  ada 11 korup tor yang masih menjadi buronan TPK 
sampai saat ini.  TPK saat ini secara rutin ber koor dinasi dengan lembaga ne gara 
lain, seperti dengan Kepo lisian, Kementerian Luar Negeri, Komisi Pembarantasan 
Korupsi, Badan Intelijen Nasional dan Interpol. 

Permasalahan hukum lainnya terkait TPK, mengenai prosedur dalam 
peram pa san aset (asset recovery). Eksekusi aset terpidana korupsi baru dapat 
dilakukan jika kelengkapan persyaratan sudah lengkap, misalnya, terkait de ngan 
eksekusi aset Bank Century yang ada di Hong Kong. Aset itu berupa uang tunai 
Rp 86 miliar dan surat-surat berharga lebih dari Rp 3,5 triliun. Aset itu dimiliki 
Robert Tantular, Hesham Al Waraq, Rafat Ali Rizvi dan beberapa tersangka kasus 
Bank Century lainnya. 

Urgensi pengembalian aset koruptor itu perlu diperhatikan, karena 
banyaknya aset koruptor yang terparkir di luar negeri, diantaranya di Hong Kong, 
Swiss. Aset milik ter pidana kasus Bank Mandiri E.C.W Neloe di Bank Swiss saja, 
misalnya, mencapai Rp 48 miliar. Aset dari Bank Century di Amerika Serikat 
diprediksi nilainya mencapai US$155 juta.  Kesulitan TPK untuk melakukan 
perampasan aset dikarenakan perbedaan system hukum dijumpai pada kasus 
Robert Tantular, sampai saat ini TPK kesu litan untuk menyita harta Robert 
Tantular yang berada di Swiss dikarenakan per bedaan  sistem hukum dan ke-
daulatan negara Swiss.605

Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pada 
awal reformasi, pemerintah membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan 
Tersangka Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Tim Terpadu). Tim 
terpadu merupakan satuan kerja lintas departemen dibawah koordinasi Wakil 
Jaksa Agung. Anggota tim terpadu terdiri dari unsur-unsur Kejaksaan Agung R.I., 
Kemenko Polhukam (Deputy III/Menko Polhukam Bidang Hukum dan Ham), 
Departemen Hukum Dan Ham (Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen 
Imigrasi), Kepolisian Negara R.I. (Bareskrim dan NCB Interpol Indonesia), 
Departemen Luar Negeri (Ditjen Politik Hukum Keamanan dan Kewilayahan), 
dan Unsur PPATK. Dasar hukum pembentukan tim terpadu adalah Keputusan 
Menko Polhukam Nomor : Kep-54/Menko/Polhukam/12/ 2004 tanggal 17 
Desember 2004 tentang pembentukan tim terpadu pencari terpidana perkara 

605  [Harian Rakyat Merdeka] http://www.rmol.co/read/2012/03/31/59260/Tim-Pemburu-Koruptor-Nggak-Ada-Prestasi-Baru-
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tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menko 
Polhukam nomor:Kep-21/Menko/Polhukam/ 4/2005 tanggal 18   April 2005 
tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi, 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan  Keputusan Menko Polhukam 
Nomor : Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang 
tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi. 
Pada bulan Mei 2007, Menko Polhukam mengeluarkan keputusan nomor: Kep-
48/Menko/Polhukam/5/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang perubahan susunan 
keanggotaan tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana 
korupsi. 

Tim terpadu mempunyai tugas pokok dalam hal pencarian terpidana dan 
tersangka tindak pidana korupsi. Tugas pokok tim terpadu selengkapnya dalah 
sebagai berikut:
1. Menghimpun keterangan, fakta/data, dan informasi dari berbagai sumber 

tentang tempat atau keberadaan terpidana dan tersangka tindak pidana 
korupsi di dalam maupun di luar;

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian 
dan penangkapan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi di 
dalam negeri dengan segenap jajaran pemerintah dan lembaga non pemerintah 
terkait dan aparat keamanan di luar negeri melalui perwakilan atau Kedutaan 
Besar Republik Indonesia;

3. Menyerahkan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi kepada institusi 
penegak hukum selaku pihak yang berwenang (kejaksaan dan/atau kepolisian)  
terhadap para tersangka untuk dilakukan/diselesaikan penyelidikan/ 
penyidikannya;

4. Melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara berupa aset hasil 
korupsi dan aset lainnya untuk dikembalikan ke kas/aset Negara;

5. Melaksanakan berbagai upaya antisipatif dan koordinatif dalam rangka 
menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan 
tindak lanjut dengan pimpinan masing-masing anggota tim terpadu sejak 
perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi. 

Dari tugas pokok tersebut tampak bahwa tim terpadu memiliki fungsi yang 
komprehensif dalam menunjang langkah-langkah pemberantasan tindak pidana 
korupsi di Indonesia pada waktu itu.Tim terpadu turut serta dalam menuntaskan 
pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan/atau menuntaskan perkara tindak pidana korupsi 
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yang masih dalam proses penyelesaian (tahap penyidikan dan tahap penuntutan) 
dengan mengoptimalkan pencarian terpidana dan tersangka beserta asset-assetnya 
baik didalam negeri maupun di luar negeri

Atas tugas, pokok dan fungsi yang diembannya tim terpadu melakukan 
berbagai upaya-upaya dan berhasil mencapai beberapa hasil yang signifikan selama 
masa pembentukannya, diantaranya pada tahun 2009 melakukan pelacakan aset 
pada beberapa kasus korupsi yaitu 
1)    Pelacakan aset ECW Neloe.
 Pada tanggal 17 April 2009, Swiss Federal Prosecutor telah mengeluarkan 

hasil keputusan resmi (formal decree) untuk menyita aset ECW Neloe. 
Atas keputusan tersebut pemilik rekening (ECW Neloe) diberikan jangka 
waktu 30 hari terhitung sejak keputusan ditetapkan untuk mengajukan 
keberatan (banding). Permasalahan hukum timbul atas kewenangan untuk 
mengajukan keberatan dikarenakan saat ini ECW Neloe berstatus sebagai 
narapidana di Indonesia. Dalam kasus ini tim terpadu menjadi ujung tombak 
dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah Swiss dan langkah-langkah 
penyelesaian perampasan aset ECW Neloe.

2)    Pelacakan keberadaan Irawan Salim dan asetnya. 
 Dalam pelacakan asset tersangka Irawan Salim (kasus Bank Global) di Swiss, 

tim terpadu telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah 
federal Swiss, hasilnya pemerintah federal menyetujui permintaan MLA untuk 
melakukan pembekuan asset Irawan Salim sejumlah USD 9,9 juta yang berada 
di Bank Swiss, untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Tim terpadu juga 
berhasil memburu dan mengidentifikasi aset Irawan Salim lainnya di Kanada. 
Keberhasilan pemburuan aset ini merupakan kerjasama dari tim terpadu 
dengan Interpol Indonesia bekerja sama dengan Interpol Kanada untuk 
memastikan keberadaan Irawan Salim berikut keluarganya di Kanada.

3)    Pelacakan aset terpidana Adrian Kiki Ariawan di Australia.
 Adrian Kiki Ariawan telah berhasil ditangkap oleh Australian Federal Police 

pada tanggal 28  Nopember 2008. Pihak Australia mengemukakan bahwa 
Adrian Kiki Ariawan sedang dalam penahanan CDPP (Commonwealth Director 
of Public Prosecutions) sejak tanggal 28 November dan pengadilan setuju untuk 
tetap menahan termohon ekstradisi. Permasalahan hukum timbul dalam 
kaitannya dengan penyitaan aset Adrian Kiki Ariawan di Australia, pemerinta 
Indonesia berkeinginan agar mendiskusikan kemungkinan perampasan 
aset tersebut melalui mekanisme MLA(MutualLegalAssistance). Namun, 
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berdasarkan hukum Australia, pelacakan terhadap asset tersebut hanya bisa 
dilakukan untuk masa 6 (enam) tahun ke belakang. Sehingga untuk kasus 
Adrian Kiki Ariawan, hal tersebut telah melampaui masa daluarsa (statutory 
limitation).

 4)   Pelacakan Aset Terpidana Hendra Rahardja.
 Dalam kasus Hendra Rahardja, Pemerintah Indonesia (melalui tim terpadu) 

telah mengajukan permohonan bantuan pelacakan dan penarikan kembali 
aset-aset Hendra Rahardja yang ditransfer dari Australia ke Hong Kong. 
Pemerintah Australia melalui Keputusan The New South Wales Supreme Court 
telah memerintahkan kepada South East Group (SEG) di Hong Kong untuk 
mengalihkan asset terpidana Hendra Rahardja sebesar USD 398,478,87 ke 
Australia untuk diserahkan kepada Pemerintah RI. Atas bantuan pemerintah 
Australia, aset terpidana yang berada di Hongkong dapat ditransfer kembali 
ke Australia dan untuk selanjutnya diserahkan oleh pihak berwenang Australia 
kepada Tim Terpadu dan pihak Departemen Hukum dan HAM.

5)    Pelacakan tersangka Maria Pauline Lumowa dan asetnya.
 Tim terpadu berhasil melacak keberadaan Maria Pauline Lumowa beserta 

asetnya di wilayah Negara Belanda. Atas hasil pelacakan tersebut, Menteri 
Hukum dan HAM dengan surat Nomor : M.HH.AH.08.02-13 tanggal 29 
April 2009 telah menyampaikan permintaan bantuan hukum timbal balik dan 
permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Kerajaan Belanda yang disampaikan 
melalui saluran diplomatik Departemen Luar Negeri.

Pemerintah Indonesia dari masa-ke masa kepemimpinan 
telah membentuk lembaga yang bertugas untuk mengawal 

dan mendukung pemberantasan tindak 
pidana korupsi di Indonesia

8. 5 Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Penuntutan didefinisikan sebagai tindakan Penuntut Umum (PU) untuk 
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), menurut cara-cara 
yang diatur dalam undang-undang, agar perkara tersebut diperiksa dan diputus 
oleh hakim dalam persidangan. Sebelum tahap penuntutan, dikenal adanya 
tahap pra penuntutan, yang diatur dalam Pasal 138 KUHAP. Pasal  138 a quo 
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mengamanahkan bagi jaksa yang telah menerima berkas perkara dari penyidik, 
maka jaksa tersebut segera mempelajari dan meneliti dalam tenggang waktu 7 hari 
wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikannya itu sudah 
lengkap atau belum.

Dalam hal menurut penelitian Penuntut Umum, berkas perkara belumlah 
lengkap maka berdasarkan Pasal 138 ayat 2 KUHAP penuntut umum harus 
mengembalikan berkas disertai petunjuk. Berkas tersebut wajib dikembalikan 
kembali oleh penyidik pada penuntut umum 14 hari sejak tanggal penerimaan 
berkas. Setelah Penuntut Umum beranggapan bahwa penyidikan telah lengkap 
maka Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara pidana sudah 
memenuhi syarat untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan.

Jika Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan dapat dilakukan 
penuntutan maka segera dibuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1 KUHAP). 
Akan tetapi apabila Penuntut Umum berpendapat sebaliknya bahwa tidak cukup 
bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana (kejahatan atau 
pelanggaran) maka perkara ditutup demi hukum.606  Lebih lanjut Pasal 140 ayat 2 
huruf a KUHAP mengatur bahwa bila  tidak terdapat cukup bukti maka Penuntut 
Umum dapat menghentikan penuntutan dan menuangkan hal tersebut dalam 
suatu penetapan yang disebut SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan). 
Sebaliknya dalam perkara yang telah cukup bukti untuk dilimpahkan ke 
pengadilan maka jaksa selanjutnya menentukan apakah perkara ini diajukan ke 
pemeriksaan di pengadilan dengan cara acara pemeriksaan singkat atau dengan 
acara pemeriksaan biasa.

8.5.1 Pra Penuntutan 
Ketentuan pra penuntutan tidak diatur dalam Bab tersendiri di KUHAP, 

tetapi terdapat di dalam Bab tentang Penyidikan dan Bab Penuntutan (Pasal 109 
dan Pasal 138 KUHAP). Keberadaan lembaga pra penuntutan bersifat mutlak 
karena tidak ada suatu perkara pidanapun sampai ke pengadilan tanpa melalui 
proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan 
suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan 
dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Proses berlangsungnya pra 
penuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana 
ketentuan Pasal 110 ayat 2 KUHAP jo.Pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP. Penuntut 
umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan 

606  Pasal 140 ayat (1) KUHAP
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lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. (Bila hasil penelitian 
terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut 
umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling 
lama 14 ( empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima Penuntut Umum). 

Urgensi pelaksanaan proses pra penuntutan, selain dapat menghindarkan 
rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan serta 
mencegah terjadinya arus bolak – balik perkara. Proses prapenuntutan selain dapat 
menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara 
tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana 
penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum secara 
optimal namun penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan 
secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan 
tambahan terhadap saksi – saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap 
tersangka.

Tingkat pra penuntutan, yaitu antara dimulainya Penuntutan dalam arti 
sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik. Dalam hal jaksa berkeyakinan atas hasil penelitiannya terhadap berkas 
penyidikan bahwa kasus tersebut cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan dan 
berkas telah lengkap, maka Jaksa akan melimpahkan perara tersebut ke tahap 
Penuntutan. Caranya dengan membuat Surat Dakwaan yang memuat rumusan 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik 
dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi 
hakim dalam pemeriksaan dimuka persidangan.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka hukum akan 
bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum 
akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan sampai dengan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini 
dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari 
hukum acara pidana.

8.5.2 Kewenangan Penuntutan oleh Kejaksaan
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan harus 

mendasarkan pada asas Legalitas dan Oportunitass. Asas legalitas mewajibkan 
penuntut umum untuk menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan 
bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum;  sedangkan Asas 
Oportunitas memberikan diskresi kepada penuntut umum, bahwa penuntut 
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umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah 
jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. 

Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang  No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menjelaskan mengenai tugas dan wewenang 
Kejaksaa, yaitu:

1) melakukan penuntutan;
2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;
3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat ;
4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang – undang;
5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

8.5.3 Kewenangan Penuntutan oleh  KPK
Terkait dengan tindak pidana korupsi, KPK sebagai lembaga yang 

mempunyai tugas dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi berdasarkan 
UU KPK, berwenang untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku. 

Kewenangan penuntutan oleh KPK tersebut tertuang secara tegas pada 
Pasal 6 UU KPK yang mengatur tentang tugas KPK, yaitu:

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi (badan pemeriksa keuangan, badan pengawas 
keuangan dan pembangunan, komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara 
Negara, Inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non – 
departemen);

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi

d. Melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara.
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, KPK berlandaskan 

pada asas sebagaimana tertuang pada Passal 15 huruf e UU KPK:
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a. Kepastian Hukum, bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh KPK 
harus berdasar pada peraturan perundang-undangan. 

b. Keterbukaan, bahwa KPK wajib membuka dan memberikan akses 
informasi kepada masyarakat atas kinerja KPK dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya

c. Akuntabilitas, bahwa setiap tindakan KPK termasuk hasil akhir 
dari tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat. 

d.    Kepentingan Umum, bahwa segala tindakan KPK dalam pengungkapan 
kasus korupsi wajib memperhatikan dan mengutamakan kepentingan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif

e. Proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan 
antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

8.6 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

8.6.1 Pendahuluan
Pasal 1 angka 11 KUHAP mendefinisikan putusan pengadilan sebagai 

pernyataan hakim yang diucapkan dalamn sidang terbuka yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum  dalam hal serta 
cara yang diatur dalam KUHAP. Ketentuan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 
195 sampai dengan Pasal 197 KUHAP, diantaranya bahwa putusan pengadilan 
harus memenuhi unsur-unsur berikut:
a. putusan hakim  harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan 

hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain berdasarkan KUHAP (Pasal 195 
ayat (1));

b. Hakim Ketua sidang wajib memberitahukan hak terdakwa terhadap putusan 
yang bersangkutan (Pasal 196 KUHAP); 

c. Isi putusan harus memuat 12 unsur sebagaimana dijelaskan pada Pasal 197 
ayat (1).607 Tidak dipenuhinya ke 12 hal tersebut, kecuali yang mengenai hari 
dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, akan berakibat putusan 
batal demi hukum.

607  Khusus untuk pasal 197 ayat (1) masih banyak menimbulkan perdebatan, terutama pada unsur bahwa putusan harus 
menyatakan terdakwa harus ditahan. Contoh perdebatan penafsiran Pasal 197 KUHAP terjadi pada kasus korupsi Simulator 
yang melibatkan Susno Duadji.
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8.6.2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  (Pengadilan Tipikor)

Materi pokok yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor ini adalah :
1) Kewenangan Pengadilan Tipikor;  2) Kedudukan Pengadilan Tipikor;  

3) Komposisi Majelis Hakim;  4) Jangka Waktu Penanganan Perkara; 
dan 5) Pembentukan Pengadilan Tipikor

Ketentuan mengenai pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam 
Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
(selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor) yang disahkan pada tanggal 29 
Oktober 2009. Terbitnya UU Pengadilan Tipikor ini tak lepas dari dicabutnya 
Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya No. 12-16-19/
PUU-IV/2006 yang diputus pada tanggal 19 Desember 2006.

Salah satu amanat dari UU Pengadilan Tipikor adalah pembentukan 
pengadilan Tipikor di setiap ibukota Provinsi. Hingga kini baru empat daerah 
yang memiliki pengadilan Tipikor sendiri, yakni, Jakarta, Bandung, Semarang 
dan Surabaya. Sisanya ditargetkan akan dibentuk pada tahun 2011. Pasal 53 UU 
KPK tersebut merupakan landasan hukum dari keberadaan Pengadilan Tipikor 
yang pada saat itu telah ada di Jakarta dimana kewenangan pengadilan ini adalah 
mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

Putusan MK No. 12-16-19/PUU-IV/2006 telah mencabut Pasal 53 UU 
Pengadilan Tipikor ini. Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa Pasal 53 
UU KPK tersebut bertentangan dengan konstitusi dikarenakan dua alasan.Pertama, 
Pengadilan Tipikor yang kewenangannya terbatas pada perkara korupsi yang 
penuntutannya dilakukan oleh KPK menimbulkan adanya dualisme penanganan 
perkara korupsi dimana untuk perkara-perkara tipikor yang penuntutannya 
dilakukan oleh Kejaksaan tetap diadili di pengadilan biasa.   Kedua, pengaturan 
Pengadilan Tipikor seharusnya tidak diatur dalam UU KPK namun diatur dengan 
undang-undang tersendiri oleh karena dalam Pasal 24A ayat (5) Amandemen UUD 
1945 dinyatakan bahwa susunan, kedudukan dan hukum acara Mahkamah Agung 
serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. Menurut MK 
frase “diatur dengan undang-undang” mengandung pengertian bahwa harus diatur 
dengan undang-undang tersendiri. Namun, walaupun MK telah menyatakan 
bahwa Pasal 53 tersebut bertentangan dengan konstitusi, MK menunda efektivitas 
putusannya hingga 19 Desember 2009.
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Pada dasarnya tidak banyak perbedaan antara Pengadilan Tipikor 
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU KPK dengan Pengadilan Tipikor 
sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Tipikor. Perbedaan yang paling 
mencolok dari kedua undang-undang tersebut tampak pada jumlah pasal yang 
mengaturnya, dimana pengaturan pengadilan tipikor dalam UU KPK hanya 
terdiri dari 11 pasal, yaitu dari  Pasal 53 sampai dengan Pasal 62, sementara 
dalam UU Pengadilan Tipikor, keberadaan pengadilan tipikor diatur dalam 40 
pasal. Sehingga UU Pengadilan Tipikor diharapkan memberikan pengaturan 
yang komprehensif mengenai keberadaan pengadilan tipikor di Indonesia baik 
mengenai kewenangan, batasan substansi yang dapat diadili dan prosedur dalam 
mengaddili. Sementara itu dari materi pengaturannya perbedaan utama terdapat 
pada masalah kewenangan, dimana kewenangan pengadilan tipikor diperluas, baik 
mengenai pihak yang dapat mengajukan penuntutan maupun jenis perkaranya 
hingga menjangkau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya 
adalah tindak pidana korupsi, penentuan komposisi majelis hakim, jangka waktu 
pemeriksaan di pengadilan, serta diaturnya syarat pemberhentian hakim ad hoc 
yang sebelumnya tidak diatur dalam UU KPK. Beberapa materi pokok yang diatur 
dalam UU Pengadilan tipikor ini adalah: 1.Kewenangan Pengadilan Tipikor,  
2.Kedudukan Pengadilan Tipikor, 3.Komposisi Majelis Hakim, 4. Jangka Waktu 
Penanganan Perkara; dan 5.  Pembentukan Pengadilan Tipikor.

8.6.3 Kewenangan Pengadilan Tipikor
a.  Institusi yang Berwenang Mengajukan Penuntutan
Pasal 5 UU Tipikor menyebutkan: “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan 
memutus tindak pidana korupsi”. Sementara itu dalam penjelasannya disebutkan: 
Yang dimaksud dengan ”satu-satunya pengadilan” adalah pengadilan yang 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh 
penuntut umum.

Rumusan pasal di atas mengandung pengertian bahwa pengadilan tipikor 
tidak lagi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana 
korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK, sebagaimana dalam Pasal 53 
UU KPK.Dengan rumusan Passal 5 UU Tipikor tersebut telah terjaddi perluasan 
makna dalam mengartikan “penuntut umum”, pemilihan kata “penuntut umum” 
menunjukkan bahwa perkara-perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya 
diajukan oleh pihak Kejaksaan juga diajukan pada pengadilan tipikor.  Hal ini 
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tentunya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghendaki agar 
tidak ada lagi dualisme pengadilan sistem peradilan tindak pidana korupsi.608

Namun pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum baru, yaitu 
apakah rumusan Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengadilan ini merupakan satu-
satunya pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi berarti 
menghapuskan juga kewenangan Pengadilan Militer dalam menangani tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI, serta kewenangan Pengadilan 
Anak dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh anak di bawah umur?609

Jika dipandang bahwa ketentuan tersebut menghapuskan kewenangan 
pengadilan militer dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 
anggota TNI maka tentunya akan muncul pertanyaan baru, siapa yang berwenang 
mengajukan penuntutannya? Apakah Kejaksaan maupun KPK berwenang 
melakukan penuntutan tersebut?Apakah Oditur Militer sebagai penuntut umum 
pada lingkungan peradilan militer di luar perkara koneksitas dapat menjadi 
mengajukan penuntutan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum?

Sementara jika dipandang bahwa ketentuan tersebut tidak menghapuskan 
kewenangan pengadilan militer dalam mengadili tipikor yang dilakukan oleh 
anggota TNI, berarti tetap ada dualisme pengadilan sistem peradilan pidana 
korupsi? Pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya hanya dapat dijawab oleh 
Mahkamah Konstitusi, oleh karena MK-lah yang berpandangan bahwa ‘dualisme’ 
pengadilan bertentangan dengan konstitusi.

b. Perluasan Jenis Perkara

Berdasarkan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor ini kewenangan Pengadilan 
Tipikor yang sebelumnya dalam UU KPK hanya dibatasi pada perkara korupsi 
sedikit diperluas pada perkara   pencucian uang (money laundring), namun 
perkara pencucian uang yang dimaksud terbatas pada pencucian uang yang 

608 Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006,  h. 289.
609 Walaupun terkesan janggal namun secara hipotetis anak di bawah umur bisa melakukan tindak pidana korupsi. Bentuk 

tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh anak di bawah umur misalnya penyuapan.

Dimasukkannya tindak pidana korupsi pada urutan pertama  predicate 
crime-nya adalah tindak pidana pencucian uang,  menunjukkan bahwa 
korupsi merupakan permasalahan  yang membutuhkan penanganan 

cepat terkait dengan kerugian keuangan negara
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tindak pidana asalnya (predicate crime) berasal dari tindak pidana korupsi. 
Dimasukkannya perkara tindak pidana pencucian uangyang predicate crime-nya 
adalah tindak pidana korupsi merupakan salah satu kelebihan undang-undang ini. 
Namun ketentuan ini hanya akan efektif dalam perkara-perkara dimana perkara 
korupsinya telah terbukti, atau dalam perkara dimana dalam pengusutan perkara 
korupsi ditemukan dugaan bahwa uang hasil korupsi tersebut kemudian dialirkan/
diberikan pada pihak lain. 

Dalam perkara yang demikian maka penuntut umum dapat mendakwa 
secara kumulatif baik tindak pidana korupsi dan pencucian uang sekaligus dalam 
satu surat dakwaan610. Hal ini berbeda dengan kewenangan pengadilan tipikor 
dalam UU KPK, namun dalam penyidikan ditemukan fakta bahwa tersangka/
terdakwa melakukan pencucian uang atas uang hasil korupsinya namun penuntut 
umum tidak dapat memasukkan dakwaan pencucian uang tersebut bersama-
sama dengan dakwaan korupsinya, karena Pengadilan Tipikor tidak memiliki 
kewenangan untuk memutus tindak pidana pencucian uangnya. Akan tetapi 
kelebihan ini pun tampaknya juga hanya bisa dinikmati oleh Penuntut Umum 
Kejaksaan, sementara untuk KPK hal ini tetap sulit untuk dilakukan, oleh karena 
kewenangan KPK dalam UU KPK dibatasi pada pemeriksaan tindak pidana 
korupsi saja.

8.6.4 Kedudukan Pengadilan Tipikor 
Kedudukan pengadilan tipikor dalam sistem peradilan di Indonesia 

merupakan salah satu isu yang cukup banyak mendapatkan perhatian publik. Saat 
ini sedang dibahas tentang Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
yang meletakkan pengadilan tipikor sebagai bagian dari Pengadilan negeri. Wacana 
ini banyak menimbulkan perdebatan, sebagian ahli sebagaimana dimuat dalam 
Media Indonesia tanggal 30 September 2009 menyatakan bahwa diletakkannya 
pengadilan tipikor sebagai subordinat dari Pengadilan Negeri merupakan upaya 
untuk memandulkan pengadilan tipikor.611 Pandangan serupa juga datang dari 
mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.612

Jika ditelusuri dalam RUU, wacana tersebut timbul dari pengaturan dalam 
Pasal 2 dan Pasal 9 RUU. Dalam Pasal 2 dinyatakan “Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan 

610 Contoh pada kasus korupsi pengadaan Simulator SIM yang melibatkan Djoko Susilo, Djoko SSusilo ddikenakan tuntutan dari 
Pasal tindak pidana korupsi ddan tindak pidana pencucian uang.

611 Editorial Media Indonesia 30 September 2009, Pengadilan Tipikor Tidak Luar Biasa Lagi.
612 Kompas 19 Agustus 2009 dengan judul RUU Tipikor Lemahkan Pemberantasan Korupsi.
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Umum”. Sementara dalam Pasal 9 mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan 
Tipikor. Pengaturan ini menimbulkan persepsi bahwa terjadi pelemahan atas 
Pengadilan Tipikor. Penempatan Pengadilan tipikor sebagai ‘subordinat’ dari 
Pengadilan Negeri serta menjadikan Ketua dan Wakil Ketua PN sebagai pimpinan 
Pengadilan Tipikor, menimbulkan banyak pertanyaan apakah kedua wacana 
tersebut merupakan bentuk pelemahan Pengadilan Tipikor?. Untuk menjawab hal 
ini, Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU KPK menyatakan:
(1)  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum.
(2) Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah 
hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 54 UU KPK di atas sebenarnya terlihat jelas bahwa 
selama ini Pengadilan Tipikor memang berada di bawah atau ‘subordinat’ dari 
Pengadilan Negeri.

Penempatan pengadilan khusus sebagai ‘subordinat’ dari pengadilan negeri 
sebenarnya bukan hal yang baru.Semua pengadilan khusus atau yang dianggap 
sebagai pengadilan khusus yang pernah ada di Indonesia seperti Pengadilan 
Tindak Pidana Ekonomi, Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Perikanan, 
sebenarnya memang telah mendudukan pengadilan-pengadilan tersebut tidak 
sebagai pengadilan sebagaimana halnya Pengadilan Negeri yang memiliki tempat 
maupun organisasi tersendiri namun sebagai ‘subordinat’ dari pengadilan negeri.

Selama ini memang cukup banyak kalangan yang menganggap bahwa 
Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasarkan UU KPK merupakan pengadilan 
tersendiri terlepas dari pengadilan negeri. Persepsi yang keliru ini timbul karena 
terpisahnya lokasi Pengadilan Tipikor dari PN Jakarta Pusat, padahal pemisahan 
tersebut sebenarnya dikarenakan masalah teknis semata, yaitu tidak mencukupinya 
lagi ruang-ruang sidang di PN Jakarta Pusat yang terletak di Jl. Hayam Wuruk 
untuk menyidangkan perkara korupsi yang dibawa oleh KPK. Persepsi yang keliru 
ini pun akhirnya melahirkan persepsi yang keliru pula mengenai Pengadilan 
Tipikor yang diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009; pengaturan yang sebenarnya 
normal akhirnya dianggap sebagai suatu upaya pelemahan.
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8.6.5 Komposisi Majelis Hakim
Komposisi majelis hakim merupakan salah satu materi yang mendapatkan 

sorotan sangat besar dari masyarakat dari undang-undang ini. Masyarakat 
menginginkan agar komposisi 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karier sebagaimana 
diatur dalam UU KPK atau setidaknya jumlah hakim ad hoc lebih banyak dari 
hakim karier tetap dipertahankan, namun keinginan tersebut berbeda dengan 
kehendak dari pembuat undang-undang, baik DPR maupun Pemerintah, yang 
ingin mengurangi atau bahkan menghapuskan keberadaan hakim ad hoc ini 
dengan berbagai alasan. 

Setelah mengalami banyak perdebatan akhirnya DPR dan Pemerintah 
sepakat untuk mengatur komposisi tersebut secara mengambang. Dimana dalam 
UU ini hanya ditentukan bahwa majelis hakim harus terdiri dari hakim ad hoc 
dan hakim karier, sementara yangmenetapkan berapa perbandingan antara hakim 
ad hoc dan karier tersebut dalam suatu perkara diserahkan pada ketua pengadilan.  
Hal ini menjadi kewajiban  Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi untuk 
menyusun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur kriteria penentuan jumlah 
dan komposisi majelis hakim sebagai acuan bagi ketua pengadilan tanpa petunjuk 
sama sekali dalam undang-undang ini.

8.6.6 Jangka Waktu Penanganan Perkara
Jangka waktu penanganan perkara ditiap tingkatan pengadilan berbeda dari 

jangka waktu yang diberikan oleh UU KPK.Kecuali tingkat banding, penanganan 
perkara di tingkat pertama dan kasasi diperpanjang dari 90 hari sebagaimana 
diatur dalam UU KPK menjadi 120 hari.Selain itu dalam UU ini juga diatur 
jangka waktu pemeriksaan PK, yaitu 60 hari.

Diperpanjangnya jangka waktu penanganan perkara merupakan 
konsekuensi logis dari undang-undang ini, oleh karena dengan dihapuskannya 
dualisme pengadilan yang mengadili perkara korupsi maka akan bertambah 
banyaknya beban perkara yang akan ditangani pengadilan ini.

8.7 Pembentukan Pengadilan Tipikor

Mengenai pembentukan pengadilan tipikor diatur dalam bab Ketentuan 
Peralihan. Dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa untuk pertama kali pengadilan 
tipikor dibentuk disetiap pengadilan negeri ibukota provinsi dengan kewenangan 
meliputi seluruh daerah hukum provinsi masing-masing.Undang-undang ini 



417

BAB 8  HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSIHUKUM ANTI KORUPSI

memberikan batas waktu pembentukan pengadilan tipikor tersebut dalam waktu 
paling lambat 2 (dua) tahun.Sebelum terbentuknya pengadilan tipikor pada setiap 
ibukota provinsi pengadilan negeri (pengadilan biasa) tetap berwenang menangani 
perkara korupsi yang menjadi kewenangan relatifnya.

Ketentuan peralihan ini secara khusus memiliki dampak pada penuntutan 
KPK, oleh karena dengan pengaturan demikian maka sejak disahkannya UU 
ini penuntutan perkara yang ditangani KPK tidak lagi semuanya diajukan pada 
Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, melainkan harus dilimpahkan pada 
pengadilan negeri sesuai dengan kompentensi relatifnya sampai terbentuknya 
Pengadilan Tipikor pada masing-masing ibukota provinsi.

Satu catatan penting atas ketentuan peralihan dalam UU ini, walaupun 
Pasal 35 ayat (4) memberikan batas waktu 2 tahun untuk membentuk pengadilan 
tipikor, namun tidak diatur secara jelas bagaimana jika dalam kurun waktu 2 tahun 
tersebut Mahkamah Agung tidak berhasil membentuk pengadilan pada seluruh 
ibukota provinsi. Apakah pengadilan-pengadilan tipikor yang sudah terbentuk 
yurisdiksinya akan diperluas melampaui daerah hukumnya, atau pengadilan 
negeri (biasa) tetap berwenang mengadili perkara korupsi sesuai dengan daerah 
hukumnya.

Proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan 
menggunakan tiga macam pemeriksaan perkara, tergantung pada berat dan 
ringannya perkaranya yaitu:  a. Pemeriksaan dengan acara biasa;  b. pemeriksaan 
dengan acara singkat;  dan c.Pemeriksaan dengan Acara cepat. 

Tahap pemeriksaan dengan acara  biasa terdiri dari : a. Tahap eksepsi ; 
b.Tahap pembacaan surat dakwaan; c.Tahap pemanggilan, d. Tahap requisitoir/
tuntutan pidana; e. Tahap pembuktian;f. Tahap putusan hakim. Tahap replik/
duplik. Pledoi/pembelaan. Tahap Pemanggilan, ketika berkas perkara sudah 
sampai ke Pengadilan, ketua pengadilan menunjukhakimyang akan memeriksa 
perkara tersebut.selanjutnya hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan 
memerintahkan kepadapenuntut umum supaya memanggil terdakwadan saksi-
saksi yang akan diajukan kepersidangan  

Pasal 152 ayat 2 KUHAP mengatakan bahwa pemanggilan terdakwa dan 
saksidilakukan dengan surat pemanggilan oleh penuntutumum secara sah, dan 
harus sudah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga 
hari sebelum sidang dimulai. Selanjutnya dalam Pasal 146 ayat (1,2) menyatakan 
bahwa surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa 
mereka dipanggil.  
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Sementara menurut ketentuan Pasal 145 KUHAP bahwa surat panggilan 
tersebut hanya dapat dipandang sebagai surat panggilan yang sah apabila, surat: 
panggilan itu disampaikan kepada terdakwa dialamat tempat tinggalnya atau apabila 
tempat tinggalnya tidak diketahui, maka disampaikan dialamat kediamannya 
terakhir; apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman 
terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang  didaerah hukum 
tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir; dalam hal terdakwa ada 
dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah 
tahanan negara; penerimaan surat pangilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh 
orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan; apabila tempat tinggal maupun 
tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat 
pengumuman digedung pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya. 

Apakah setelah dipanggil tersangka pasti hadir? dalam hal tersangka tidak 
hadir, makahakim ketua sidang meneliti apakahterdakwa sudah dipanggil secara 
sah.jika terdakwa tidak dipanggil secara sahhakim ketua sidang menunda sidangdan 
memerintahkan supaya terdakwadipanggil sekali lagi. Jika terdakwa ternyata telah 
dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah pulapemeriksaan 
perkara tersebut tidak dapat dilakukan dan hakim memerintahkan agar terdakwa 
dipanggil sekali lagi.Setelah dipanggil sekali lagi tidak hadir juga maka hakim 
ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dihadirkan dengan paksa pada sidang 
pertama berikutnya.

Tahap Pembukaan dan Pemeriksaan identitas terdakwa.Hakim, penuntut 
umum dan penasehat hukum menempati tempat duduknya masing-masing; 
hakim ketua kemudian membuka sidang (dengan ketentuan asas sidang dibuka 
dan terbuka untuk umum) kecuali dalam hal kasus kesusilaan dan terdakwanya 
anak. Menghadirkan tersangka, Pemeriksaan identitas yaitu: Nama, umur, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal terakhir, agama, pekerjaan. setelah itu hakim 
ketua kemudian bertanya apakah tedakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa. 

Tahap Pembacaan Surat  Dakwaan. Hakim ketua memerintahkan kepada 
jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan, dengan dibacakannya 
surat dakwaan ini maka proses pemeriksan telah dimulai.Secara singkat Surat 
dakwaan itu harus memuat secara jelas tentang:  Nama lengkap, tempat lahir, 
umur atau tanggal lahir, agama dan pekerjaan tersangka;  uraian secara singkat, 
jelas dan lengkap tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana dilakukan. 

Pemeriksaan dengan Acara Singkat pada prinsipnya hampir sama dengan 
acara biasa, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu:  Penuntut umum tidak 
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perlu membuat surat dakwaan secara tertulis (cukup dengan lisan).  Putusan hakim 
cukup dituliskan dalam berita acara persidangan, dan tidak perlu dibuat seperti 
putusan pada umumnya, (putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap) 

Pemeriksaan dengan acara cepat, Cara ini terdapat perbedaan dengan kedua  
acara sebelumnya; Pemeriksaan dengan acaracepat dibagi dua menurut KUHAP 
yaitu:  Pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring) yaitu tindak pidana yang 
diancam hukuman kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak- 
banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan dan Pelanggaran 
lalu lintas.  Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak 
berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terakwa dan barang 
bukti dan jika ada saksi juga dihadirkan; Dilakukan oleh hakim tunggal.Saksi 
tidak mengucpakan sumpah, kecuali hakim menganggap perlu; Dalam hal kasus 
pelanggaran lalu lintas tidak perlu ada berita acara , pemeriksaan dapat dilakukan 
meskipun terdakwa diwakili oleh orang lain. 

Setelah serangkaian proses pemeriksaan dilalui, hal yang terakhir adalah 
pembacaan putusan hakim. Yang harus termuat dalam putusan hakim (Pasal 197 
KUHAP) Kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA; Nama Lengkap, Tempat tingal, agama 
dan kepercayaan terdakwa; Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat 
dakwaan; Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta berupa 
alat bukti yang dperoleh dalam pemeriksaan sidang; Tuntutan pidana yang ada 
dalam surat tuntutan; Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan 
disertai hal yang memberatkan dan meringankan.Hari dan tanggal diadakannya 
musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal.Pernyataan 
kesalahan terdakwa; pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan 
perbuatanpidana.Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan. Hari dan tanggal putusan hakim yang memutus dan nama panitera 
nama penuntutumum 

Upaya hukum Biasa, Upaya Hukum Banding,Kasasi.  Upaya hukum Luar 
biasa: Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (PK) Jika terdapat 
bukti baru (Novum) 

Menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa hukum acara yang berlaku 
bagi tindak pidana korupsi adalah hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, 
kecuali diatur tersendiri dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
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Dengan demikian pemeriksaan tindak pidana korupsi berdasarkan pada 
ketentuan dari hukum acara pidana yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981   tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
kecuali ditentukan tersendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A. Prinsip Pemeriksaan dalam Persidangan
Beberapa prinsip yang harus ditegakkan dan  menjadi pedoman dalam setiap 

persidangan. Prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan, bukan hanya ditujukan 
dan dijadikan landasan bagi peradilan, tetapi juga penting diketahui dan disadari 
oleh seorang terdakwa. Adapun prinsip-prinsip persidangan yang dimaksudkan 
adalah :

1.    Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum
 Pada prinsipnya semua persidangan terbuka untuk umum.Setiap orang 

yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki 
ruangan sidang kecuali ditentukan  dalam Pasal 153 ayat 3 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa 
dalam perkara kesusilaan dan atau perkara yang terdakwanya anak-anak 
sidang dilakukan dalam keadaan tertutup. Sesuai ketentuanPasal 153 
ayat 4 KUHAP apabila ketentuan ini dilanggar  akan berakibat putusan 
batal demi hukum.

  Ketentuan ini bertujuan agar semua persidangan jelas dan 
terang dilihat dan diketahui oleh masyarakat, sehingga dengan 
diperbolehkannya masyarakat mengikuti persidangan, masyarakat juga 
dapat menilai persidangan tersebut karena putusan tersebut bukan 
hanya dipertanggungjawabkan kepada hukum akan tetapi juga harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, diri sendiri dan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.    Hadirnya Terdakwa Dalam Persidangan
 Di dalam KUHAP, tidak dibenarkan proses pemeriksaan tanpa dihadiri 

terdakwa (in absentia). Karena itu, Pasal 154 KUHAP mengatur 
bagaimana tatacara menghadirkan terdakwa dalam persidangan.
Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan di siding pengadilan 
merupakan hal mutlak.Tatacara tersebut menunjukkan pada kita bahwa 
tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak 
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dapat dilaksanakan. Adapun tata cara tersebut dimulai dari: Hakim 
Ketua sidang memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan 
terdakwa masuk ke dalam persidangan, jika terdakwa tidak hadir, Ketua 
Majelis akan meneliti apakah terdakwa telah dipanggil dengan sah, 
kalau pemanggilan tidak sah, Ketua Majelis memerintahkan kembali 
Penuntut Umum untuk memanggil kembali terdakwa sekali lagi, kalau 
pemanggilan sah sementara terdakwa tidak hadir, maka Ketua Majelis 
akan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil kembali. 

  Jika pemanggilan telah dilakukan secara sah, akan tetapi terdakwa 
juga tidak hadir, maka hakim dapat memerintahkan penuntut umum 
untuk menghadirkan terdakwa secara paksa terhadap seseorang terdakwa 
yang tidak mau datang menghadiri persidangan, baru dapat dilakukan 
apabila terdakwa telah dua kali dipanggil secara sah, dan walaupun 
kedua panggilan itu telah dilakukan secara sah, terdakwa tetap tak hadir 
tanpa alasan yang sah.

  Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi( UU Tipikor), 
menentukan lain yang berbeda dengan ketentuan KUHAP di mana 
dalam Pasal 38 menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil 
secara sah dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, 
maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Sebagai 
UU Khusus, UU Tipikor boleh menentukan berbeda dengan KUHAP 
sebagai hukum acara pidana (umum), karena ada pengecualian yang 
menurut asas hukum  tidak dilarang, yaitu ada asas lex specialis derogate 
legi generali.

  Menurut Penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Tipikor, 
bahwa pelaksanaan peradilan in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) 
dimaksudkan adalah untuk menyelamatkan keuangan negara, sehingga 
tanpa kehadiran terdakwa pun perkara dapat diperiksa dan diputus. 
Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan 
dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi 
dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap 
sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. 

   
3.  Hakim Ketua Majelis Memimpin Persidangan
 Prinsip ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP yang menegaskan bahwa 

Hakim Ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan 
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persidangan dan memelihara tata tertib persidangan. Kedudukan Ketua 
Majelis Hakim sebagai pimpinan sidang menempatkan dia sebagai 
orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa, 
semua tanya jawab harus melalui dia, dan semua keterangan dan 
jawaban ditujukan kepadanya. 

4.    Pemeriksaan Secara langsung dengan lisan
 Prinsip ini diatur dalam Pasal 153 ayat 2 huruf a KUHAP, yang 

menegaskan bahwa Hakim Ketua sidang di dalam memimpin 
pemeriksaan di sidang pengadilan, dilakukan secara langsung dengan 
lisan, tidak boleh pemeriksaan dengan perantaraan tulisan baik terhadap 
terdakwa maupun terhadap saksi-saksi, kecuali bagi mereka yang tuli 
atau bisu. Pemeriksaan atas mereka dilakukan secara tertulis, tujuan hal 
ini dilakukan adalah untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-
benar dapat menemukan kebenaran yang hakiki sebab dari pemeriksaan 
secara langsung dengan lisan tidak hanya keterangan terdakwa dan 
saksi-saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, akan tetapi sikap dan 
tata cara mereka memberikan keterangan itu sendiri, dapat menentukan 
isi dan nilai keterangan mereka. 

  
5.    Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas 
 Sesuai dengan penegasan Pasal 152 ayat 2 huruf b KUHAP, pemeriksaan 

terhadap terdakwa atau saksi dilakukan dengan bebas, dalam arti 
terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang 
mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak 
bebas, baik kepada terdakwa maupun saksi, tidak boleh dilakukan 
penekanan atau ancaman yang dapat menimbulkan hilangnya kebebasan 
mereka memberikan keterangan, malah bukan hanya penekanan 
atau ancaman bahkan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh 
diajukan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi, sebagaimana 
hal ini ditegaskan dalam Pasal 166 KUHAP. 

B. Proses Pemeriksaan Persidangan
Sebelum dipaparkan proses pemeriksaan di persidangan, perlu dijelaskan 

mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyangkut tentang proses 
pemeriksaan di sidang pengadilan.
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan 54 undang-undang tersebut, bahwa 
dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 
yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi 
yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan 
Peradilan Umum yang untuk pertama sekali dibentuk pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik 
Indonesia yang nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan 
Presiden.   

Berikut ini diuraikan proses pemeriksaan perkara pidana sampai pada 
pembacaan putusan yang dilakukan dalam beberapa tahap:

1.    Pemeriksaan Identitas Terdakwa.
 Setelah hakim ketua majelis membuka persidangan dan dinyatakan 

terbuka untuk umum, hakim ketua majelis memerintahkan Penuntut 
Umum untuk menghadirkan terdakwa selanjutnya hakim ketua majelis 
memeriksa identitas terdakwa, mengenai nama lengkap, tempat lahir, 
umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 
agama dan pekerjaan. Pemeriksaan identitas ini dicocokkan hakim ketua 
majelis dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan 
dalam berkas perkara, pemeriksaan identitas ini dimaksudkan untuk 
memastikan dan meyakinkan persidangan bahwa memang terdakwalah 
yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya.    

2.    Memperingatkan Terdakwa
 Setelah hakim ketua majelis selesai menanyakan identitas terdakwa, 

kewajiban selanjutnya ialah memperingatkan terdakwa berupa nasihat 
dan anjuran kepada terdakwa, memperhatikan segala sesuatu yang 
didengar dan dilihatnya di dalam persidangan hal ini bertujuan untuk 
kepentingan terdakwa dalam hal pembelaan atas dirinya. 

3.    Pembacaan Surat Dakwaan
 Selanjutnya hakim ketua majelis, memerintahkan Penuntut Umum 

untuk membacakan surat dakwaannya. Pembacaan surat dakwaan 
dilakukan Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua majelis. 
Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa 
sebagai penuntut umum.
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4.    Menanyakan tentang isi surat dakwaan
 Acara selanjutnya adalah hakim menanyakan kepada terdakwa apakah 

dia telah benar-benar mengerti dan memahami apa yang didakwakan 
penuntut umum kepadanya, kalau terdakwa belum mengerti, maka 
menurut ketentuan Pasal 155 ayat 2 huruf b KUHAP, hakim dapat 
memerintahkan penuntut umum untuk memberikan penjelasan lebih 
lanjut tentang hal-hal yang belum jelas dipahami terdakwa.

5.    Hak mengajukan eksepsi
 Berdasarkan Pasal 156 KUHAP, undang-undang memberi hak kepada 

terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan 
yang dalam prakteknya sering disebut Eksepsi yaitu keberatan atas 
hal-hal yang formil bukan menyangkut pokok perkara, sehingga harus 
diajukan sebelum pokok perkara diperiksa yang dapat diajukan setelah 
pembacaan surat dakwaan. Menurut undang-undang keberatan yang 
dimaksud di sini ada 2 jenis yaitu : 1. Keberatan bahwa pengadilan tidak 
berwenang mengadili baik secara absolut maupun relatif, 2. Keberatan 
dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. 

  
6.    Tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi terdakwa
 Setelah eksepsi dibacakan oleh terdakwa atau penasihat hukum 

terdakwa, hakim ketua majelis memberi kesempatan kepada penuntut 
umum untuk memberikan tanggapan atas eksepsi.

7.    Putusan sela
 Setelah tanggapan penuntut umum atas eksepsi terdakwa di kemukakan, 

maka majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan tersebut dan 
untuk selanjutnya mengambil putusan, jika putusan sela atas eksepsi tak 
berwenang mengadili diterima, maka berkas perkara akan dikembalikan 
kepada penuntut umum, jika putusan sela atas eksepsi dapat diterima. 
Maka kelanjutan pemeriksaan perkara sudah selesai, akan tetapi jika 
putusan sela baik dalam eksepsi tidak berwenang mengadili maupun 
eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara 
dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.  

8.    Pemeriksaan Saksi
 Proses selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, yang sebelum memberikan 

keterangan saksi ditanyakan identitasnya dan hubungannya dengan 
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terdakwa, kemudian saksi wajib berjanji/ bersumpah menurut tata cara 
agamanya, dan sebelum saksi memberikan keterangan ketua majelis 
akan menasihati terdakwa supaya terdakwa memperhatikan segala 
keterangan saksi yang diberikan dipersidangkan, kemudian setelah 
saksi memberikan keterangan kepada terdakwa ditanyakan apakah 
keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan atau tidak.

9.   Pemeriksaan Terdakwa
 Setelah saksi memberikan keterangannya, dilanjutkan dengan 

mendengarkan keterangan terdakwa.

10. Penuntutan dan Pembelaan
 Setelah keterangan terdakwa didengar dipersidangkan, proses 

selanjutnya adalah penuntut umum membacakan tuntutannya, setelah 
pembacaan tuntutan, dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan dari 
terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. 

11. Musyawarah Majelis Hakim
 Setelah penuntutan dan pembelaan dilakukan, maka selanjutnya 

adalah musyawarah majelis hakim untuk mengambil putusan.Dalam 
musyawarah tersebut, ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai 
dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim 
yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis 
dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

12. Putusan PengadilanTipikor 
 Putusan pengadilan613 adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalamn 

sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas 
dari segala tuntutan hukum  dalam hal serta  cara yang diatur dalam 
UU ini. Pasal 195 sampai dengan Pasal 197 KUHAP mengatur tentang 
Putusan Pengadilan. Putusan hakim  harus diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal-hal 
KUHAP menentukan lain (Pasal 195 ayat 1, dalam hal terdakwanya 
lebih dari satu orang terdakwa dalam satu perkara, cukup dengan 
hadirnya terdakwa yang ada (ayat 2).

613 Pasal 1 angka 11 KUHAP
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  Kewajiban hakim ketua sidang adalah memberitahukan hak 
terdakwa terhadap putusan yang bersangkutan,  (Pasal 196 KUHAP). 
Selanjutnya terdapat 12 hal yang harus ada dalam isi putusan (Pasal 197 
ayat 1. Tidak dipenuhinya ke 12 hal tersebut, kecuali yang mengenai hari 
dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, akan berakibat 
putusan batal demi hukum.

  Terakhir dari proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi 
adalah pembacaan putusan akhir, bentuk putusan yang akan dijatuhkan 
pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari 
surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan 
pengadilan, menurut ketentuan undang-undang ada beberapa jenis 
putusan akhir, yaitu : 1. Putusan bebas dari segala tuntutan yaitu 
apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 2.Putusan pelepasan dari 
segala tuntutan hukum yaitu apabila pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 
itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan 3.Putusan Pemidanaan 
yaitu jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. 

8.8 Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi

Peradilan pidana secara in-absentia secara singkat adalah proses peradilan 
yang dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa sendiri, sejak mulai pemeriksaan 
sampai dijatuhkannya hukuman oleh pengadilan.Peradilan in absentia adalah 
upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa kehadiran terdakwa.
Seperti disebutkan sebelumnya, peradilan in-absentia dilakukan dalam keadaan 
yang khusus atau mendesak.Dalam kasus tindak pidana korupsi, peradilan in-
absentia ini dapat dilakukan apabila telah terbukti ada kerugian keuangan negara 
namun orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat 
hadir di sidang pengadilan karena berbagai alasan. Terutama apabila kerugian 
negara tersebut bernilai cukup besar.Tindak pidana korupsi sendiri notabenenya 
dilakukan oleh pejabat negara, yang kemudian menggunakan berbagai alibi untuk 
tidak menghadiri persidangan, sedangkan telah terbukti ada kerugian negara. 
Pengadilan tidak dapat serta-merta tidak melakukan proses pemeriksaan karena 
terdakwa berhalangan hadir atau menolak untuk hadir. Sehingga ditempuh upaya 
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untuk melakukan pemeriksaan persidangan secara in absentia. Tujuannya adalah 
untuk menyelamatkan keuangan negara dan menanggulangi kerugian negara yang 
timbul dari tindak pidana tersebut.

Bagaimana hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa 
di persidangan dan tanpa mendengar keterangan terdakwa? Satu hal lagi 
yang membedakan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi dengan tindak 
pidana umum, proses pembuktian tindak pidana korupsi dilakukan dengan 
asas pembuktian terbalik; di mana terdakwa dianggap bersalah sampai putusan 
pengadilan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Namun pada peradilan in-
absensia, di mana terdakwa tidak hadir di persidangan, ini kemudian menjadi 
tugas penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas 
kerugian negara yang timbul, berdasarkan juga pada alat-alat bukti yang ada. Pada 
peradilan in absentia, beban pembuktian berada di penuntut umum. Sedangkan 
proses pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbleen 
grondslag) yaitu peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. Hakim 
memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 
dengan berlandaskan peraturan undang-undang dan keyakinannya.

Kesulitan dari peradilan in-absensia ini kemungkinan besar muncul pada 
saat pelaksanaan putusan hakim, yaitu pada upaya penangkapan dan penahanan 
terhadap terpidana in absensia yang diketahui bertempat tinggal di luar negeri, di 
mana negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, dan 
pada saat penyitaan barang bukti hasil kejahatannya. Selain itu juga, hingga saat ini 
memang belum terdapat hukum acara yang mengatur tentang pelaksaan putusan 
peradilan in absentia.Untuk itu penulis berharap segera ada pembentukan aturan 
hukum acara mengenaipelaksanaan peradilan in absentia ini, dan perlu dilakukan 
upaya penahanan tersangka sejak awal masa pemeriksaan untuk mencegah 
terjadinya peradilan in absentia.

 Dalam KUHAP yang memberikan kesempatan dapat dilakukannya  
siding in absentia yaitu dalam Pasal 213 dan 214 ayat 1 KUHAP, mengatur dapat 
dilakukannnya persidangan in absentia yaitu dalam perkara-perkara lalu lintas 
jalan, yakni yaitu dengan terdakwa dan kuasanya tidak hadir pemeriksaan perkara 
dilanjutkan, adanya ketentuan ini ditujukan untuk mempercepat penyelesaian 
perkara, dimana dalam perkara lalu lintas diterapkan prinsip peradilan cepat.

Di luar KUHAP ada beberapa ketentuan yang menkehendaki boleh 
dilakukannya sidang in absentia yaitu UU Tindak Pidana Ekonomi, dan didalam 
UU No.7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak 
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Pidana Ekonomi, peradilan In absentia diatur dalam 614(4) Pasal 16 yaitu jika sudah 
cukup alasan untuk menduga bahwa seorang yang meninggal dunia, sebelum atas 
perkaranya, ada putusan yang tak dapat di ubah lagi, telah melakukan suatu tindak 
pidana ekonomi maka hakim  atas tuntutan penuntut umum dengan putusan 
pengadilan dapat memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Disinilah 
kekhususan dari suatu UU Pidana yang dibuat diluar KUHP artinya terdapat 
ketentuan-ketentuan yang berbeda dari ketentuan pidana umum.khususnya dalam 
hukum acaranya yang membuka jalan untuk dilakukannya sidang in absenstia.

Dilakukannya sidang in absentia sebagai langkah preventif untuk mengejar 
pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri dan pengembalian 
aset hasil tindak pidana dan terhadap implementasi peradilan in absentia dalam 
penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dengan mengadili mereka secara in 
absentia sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah tepat demi kepastian 
hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa, karena 
implementasi tersebut merupakan salah satu upaya mengefektifkan penyelamatan 
kekayaan dan keuangan negara.Dengan adanya putusan hakim, harta tersangka/
terdakwa yang telah disita dapat langsung dieksekusi, dan meskipun mungkin 
ada hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya.Peradilan in absentia dirasakan 
merupakan solusi yang paling pas untuk menjawab permasalahan tersebut.
Pengadilan in absentia sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadili 
seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.
Pengaturan peradilan in absentia ini di dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana tidak dicantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal 
yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya. Hanya di dalam Pasal 196 dan 
Pasal 214 terdapat sedikit pengaturan tentang in absentia yang sifatnya terbatas.

Peradilan in absensia sendiri dapat dilaksanakan dan harus memenuhi 
unsur-unsur yaitu :
1.  Karena terdakwa tinggal atau berpergian ke luar negeri 
2. Adanya usaha dari terdakwa untuk melakukan tindakan pembangkangan, 

misalnya melarikan diri . 
3. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang 

pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus 
tanpa kehadirannya.

Berdasarkan paparan ketiga poin diatas penulis dapat  mengambil suatu 
benang merah dari hambatan dan kesulitan jika dilakukannya peradilan in Absensia 

614 
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yaitu kesulitan pertama adanya data tidak Rill atau sepihak sedangkan dalam 
hukum pidana materil adalah kongkret, kedua tidak bisa dilakukanyya klarifikasi 
terhadap terdakwa karena pembuktiannya sepihak, ketiga disini Hakim agak 
kesulitan untuk menimbulkan keyakinannya, keempat Jaksa harus menhadirkan 
bukti kongkret seperti hasil audit dll. Sedangkan hukum Pembuktian yang dianut 
di Indonesia adalah system pembuktian Negatif plus keyakinan hakim dimana 
hakim harus mendengar pihak-pihak (audi et alteram patem) disinilah kesulitan 
dan agak lunturnya nilai-nilai objektivitas karena hakim tidak dapat mendengarkan 
keterangan dari terdakwa namun untuk menyeret pelaku tindak pidana dan 
didukung oleh legalitas yang ada didalam undang-undang pidana khusus dapatlah 
dilakukan peradilan in absentia.

Peradilan in absentia dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi adalah dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan mereka 
para terdakwa merupakan salah satu potensi yang merusak perekonomian 
negara dan tindak pidana yang dilakukan tergolong tindak pidana khusus yang 
membahayakan negara dan merugikan keuangan negara yang sangat besar. Serta 
tidak adanya  pertanggungjawaban dari para terdakwa, setelah terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana, akan tetapi melarikan diri sehingga perkaranya diadili 
dan diputus secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa).Ketentuan ini juga 
menunjukan kelebihan yaitu mempercepat dan mempermudah pengembalian 
asset-asset serta menciptakan kepastian hukum. Sedangkan kelemahannya adalah 
ketentuan tersebut hanya menjerat terdakwa yang telah dipanggil secara sah 
namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan terdakwa yang telah meninggal dunia 
namun terbukti secara sah bersalah, sedangkan untuk yang sakit permanen atau 
sakit buatan seakan tidak dapat terjamah oleh ketentuan tersebut yang mungkin 
tidak hadirnya dalam proses persidangan patut diduga dengan alasan-alasan yang 
sengaja dibuat untuk menghindari proses hukum terhadapnya. 

Dengan adanya mekanisme peradilan in absentia dalam UU No.31 Tahun 
1999 merupakan langkah maju untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku 
tipikor yang mempunyai alasan yang sangat kretif untuk menipu penegak hukum, 
dengan adanya sidangin absentia maka tidak ada lagi hak Imunitas yang dimiliki 
dengan melarikan diri keluar negeri  dan dengan demikian tidak ada lagi tempat 
berlindung (save heaven) dimanapun dan kemanapun koruptor tersebut melarikan 
diri dan menyembunyikan aset-aset hasil korupsinya,  dengan pengotimalan sidang 
in absentia akan mengembalikan kerugian Negara yang dibawa kabur oleh para 
Koruptor sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan keberanian melakukan 
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sidang in absentia maka kasus seperti Anggoro Wijoyo, Nunun Nurbaiti dkk tidak 
akan mendapatkan sanksi pengambilan harta kekayaan yang mereka peroleh dari 
hasil tindak Pidana korupsi walaupun mereka berada di luar negeri vonis pidana 
tetap dapat dijatuhkan dan eksekusi terhadap pidana perampasan kemerdekaan 
walaupun tertunda namun eksekusi terhadap hasil dari tindak pidana korupsi yang 
mereka lakukan dapat di eksekusi dengan  sesegara mungkin karena Indonesia 
telah meratifikasi UU Pencucian Uang, dan kembali lagi ke kultur hukum penulis 
berpendapat sebaik-baiknya aturan Perundang-undangan yang dibentuk akan 
tetapi jikalau mentalitas aparat penegak hukum selalu memberikan celah untuk 
melarikan diri terhadap pelaku tindak pidana korupsi maka akan sia-saialah 
undang-undang yang diformulasikan dengan tujuan yang baik, sstem peradilan 
pidana adalah system yang menuntut seluruh stakeholder yang terlibat untuk taat 
dan konsisten dalam menerapkan hukum yang berkeadlian.

Putusan In absentia kasus bank Century615

Dua tersangka kasus Bank Century, Hesham Al Warraq dan Rafat Ali 
Rizvi, segera menjalani sidang perdana. Namun, keduanya akan disidang secara 
in absentia pada 18 Maret 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Majelis 
hakim sudah dibentuk,” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sugeng 
Riyono, saat dihubungi VIVAnews, Rabu 10 Maret 2010. Sebelumnya, Ketua 
PN Jakpus Syahrial Sidik sudah menunjuk Marsuddin Nainggolan sebagai ketua 
majelis.Syahrial juga menunjuk Herus Susanto dan Martin Ponto Bidara sebagai 
anggota majelis.Jaksa Ferdinan Ardiansyah rencananya akan membacakan dakwaan 
terhadap terdakwa Hesham dan Rafat.  

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendy, sebelumnya 
menyatakan Hesham dan Rafat akan didakwa secara kumulatif, yakni antara 
korupsi dan pencucian uang. “Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Pencucian 
Uang,” kata dia. Sebelumnya, Tim Inter Departemen yang terdiri dari Kepolisian, 
Kejaksaan Agung, BPK, Departemen Keuangan menemukan aset Century di Swiss 
dan Hongkong. Tim pencari aset Bank Century telah meminta bantuan pada 
Otoritas Swiss untuk mencairkan aset berupa cash colateral terkait surat berharga 
dengan mekanisme Assets Management Agreement (AMA) antara PT Bank 
Century dengan Telltop Holding Limitedsebesar US $220 juta yang ditempatkan 
pada Dresdner Bank Switzerland.

615 VIVAnews
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Namun, sesuai keterangan manajemen baru Bank Century, aset di Swiss itu 
telah menyusut menjadi US$ 156 juta.Tim juga meminta bantuan kepada otoritas 
Hongkong membantu melacak dan melakukan penyitaan aset atas nama tersangka 
Hesham Al Waraq dan Rafat  Ali Rizvi pada Standar Chartered Bank Hongkong 
sebesar US$650 juta dan  4 ribu dollar Singapura. Serta aset berupa saving account 
pada ING Hongkong senilai US$388,8 juta.Pengadilan Swiss telah menyita aset 
Bank Century yang berada di Dresdner Bank of Swizzerland.Namun penyitaan ini 
mendapat keberatan dari pihak tertentu.Meski ada keberatan, pengadilan otoritas 
Swiss menyatakan masih terbuka peluang aset itu untuk ditarik Indonesia.Caranya 
sidang in absentia, digelar untuk Hesham dan Rafat disatukan dengan perkara 
pencucian uang.

Keduanya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan bersalah.Vonis 
pada kedua mantan pemegang saham itu diucapkan majelis hakim, sekalipun 
mereka tak pernah hadir di pengadilan.

Putusan secara in absentia terhadap Hesyam, warga negara Arab, dan Rafat, 
yang berkebangsaan Inggris- adalah penyebabnya.Sistem hukum di Swiss tak 
mengenal putusan secara in absentia. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia 
dan Swiss menjadi kedaulatan masing-masing negara. Pemerintah Indonesia, tentu 
menghargaiperbedaan sistem hukum Swiss.“Ada kesulitan di Swiss, karena muncul 
penafsiran putusan in absentia. 

Kesulitan yang dihadapi tim pemburu aset di Swiss tak dialami di Hong Kong. 
Wilayah Administrasi Khusus Cina itu mengakui putusan in absentia pengadilan 
di negara lain sebagai dasar untuk eksekusi. Karena itu, pemburuan terhadap 
aset Bank Century di Hong Kong mengalami kemajuan. Sekalipun mengalami 
kemajuan di Hong Kong, pemerintah tak tinggal diam untuk menarik aset milik 
dua mantan pemegang saham Bank Century.

Pemerintah Indonesia juga akan membuat strategi menarik aset Century 
di Swiss. “Proses pembekuan masih berlaku, Penjelasan pemerintah ini banyak 
disambut dengan kekecewaan oleh anggota Timwas Century. Kinerja tim pemburu 
aset belum seperti harapan timwas. Namun, Amir meminta pengertian, ganjalan 
bagi tim pemburu di Swiss terjadi karena pemerintah Indonesia menghargai 
kedaulatan negara tersebut. “Masih ada upaya hukum yang dilakukan lintas 
Negara. Dengan kendala yang ada, berarti upaya pengejaran aset Century di 
Swiss  tidak berhenti. Timwas tetap optimistis dan mendukung tim pemburu 
pengembalian aset Century. 

Anggota Timwas Century, Hendrawan Supratikono berpendapat menang 
atau kalah di pengadilan Swiss menjadi persoalan lain. Ia sependapat harus ada 
sikap optimistis untuk mengembalikan aset Century.
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Menurutnya sikap optimistis itu harus ada karena koordinasi antara 
pemerintah Indonesia dengan Swiss sudah berjalan.Perbedaan sistem hukum 
kedua negara harus dihormati.Anggota Timwas Century yang lain, Nudirman 
Munir juga menyatakan menghargai upaya pemerintah mengembalikan aset 
Century. Namun ia berharap pemerintah melakukan upaya maksimal. Pasalnya 
upaya pengembalian aset Century telah berjalan panjang, namun belum juga 
berhasil mengembalikan aset tersebut.

Nudirman mengingatkan pemerintah, harus ada kepastian pengembalian 
aset Century di Swiss dan Hong Kong.Ia berpandangan, pemerintah harus 
melibatkan peran Kedutaan Besar RI di Swiss dan Hong Kong.Pasalnya pihak 
Kedubes mengetahui seluk beluk sistem peradilan di negara setempat.Nudirman 
mengingatkan pemerintah, yang kerap gagal jika menggunakan upaya hukum di 
luar negeri. “Ini lemahnya lobi-lobi kita. Lobi-lobi politik harus ditingkatkan. 
Kekalahan kita karena lemahnya lobi poliitk, dan sementara di dalam ribut terus,” 
ujarnya.

Anggota Timwas lainnya Dewi Asmara, menambahkan, pemerintah 
Indonesia harus membuat legal opinion. Menurutnya, dengan meminta pendapat 
dari sejumlah ahli hukum dan advokat yang ditunjuk pemerintah Indonesia di 
negara Swiss,dapat memberikan penjelasan terkait putusan in absentia. Namun 
upaya lobi melalui goverment to goverment (G to G) tetap penting dilakukan.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo ikut menegaskan pentingnya 
semua lembaga meningkatkan kerjasama dan koordinasi.Upaya pengembalian 
aset mesti menjadi prioritas dalam kasus Bank Century.Apalagi, sejumlah nasabah 
belum juga menerima uang ganti rugi.Kasus Century memang berdampak pada 
berbagai sektor.“Idealnya upaya menagih atau mengklaim ratusan juta dollar itu 
harus bekerjasama semua pihak,” ujarnya sebelum mengikuti rapat koordinasi 
dengan timwas..Ia juga mendukung bila DPR melakukan inisiatif membentuk 
tim sendiriguna mengawas perampasan aset ini. “Ini tentu kewenangan DPR,” 
pungkasnya.

Perlu diketahui, aset Century di negara Hongkong dan Swiss masih berstatus 
dibekukan.Berbagai upaya seperi Mutual Legal Assistance (MLA) telah ditempuh. 
Melalui MLA muncul kesepakatan antara Indonesia, Hongkong  dan Swiss agar 
saling membantu dalam kasus Century.

Penerapan pengadilan in ab sen tia itu secara dramatis dan suk ses diterapkan 
pada proses hu kum kasus korupsi Bank Century terhadap Hesham Al Waraq dan 
Rafat Ali Rizvi yang  divonis 15 tahun dan uang pengganti sebesar Rp 3,1 triliun 
secara tanggung renteng. Seluruh kekayaannya disita untuk negara.
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8.9  Putusan Bebas Kasus Korupsi

Putusan MA tanggal 15 Desember 1983, dalam Perkara Raden Sonson 
Natalegawa No.275K/Pi Pid/1983 .616

Tiga ahli hukum pidana, Muladi, Romli Atmasasmita dan Chairul Huda, 
menyatakan tindakan Jaksa yang mengajukan kasasi atas putusan bebas (vrijspraak) 
harus dihentikan karena bertentangan dengan Pasal 67 dan 244 KUHAP617 
Muladimengatakan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam putusan perkara 
Raden Sonson Natalegawa pada 1983 adalah yurisprudensi yang cacat hukum. 
Natalegawa dibebaskan PN Jakarta Pusat, tetapi jaksa melakukan banding dan 
kasasi yang diterima MA.Atas putusan itu, Jaksa menganggap ada yurisprudensi 
boleh banding dan kasasi atas putusan bebas meskipun bertentangan dengan Pasal 
67 dan 244 KUHAP. Muladi mengatakan putusan MA itu didasarkan atas pendapat 
Menteri Kehakiman Ali Said yang mencerminkan pendapat pemerintahan otoriter 
Orde Baru.

Sementara itu, Romli Atmasasmita menegaskan praktik pengadilan yang 
membagi putusan bebas ke dalam bebas murni dan bebas tidak murni adalah 
praktik zaman kolonial berdasarkan HIR yang bertolak dari paham ‘praduga 
bersalah’ dan kedudukan penguasa yang lebih tinggi berhadapan dengan terdakwa, 
sebagaimana diatur dalam HIR.

KUHAP telah meninggalkan hukum acara kolonial itu dengan 
mengedepankan asas ‘praduga tidak bersalah’ dan menempatkan negara pada posisi 
yang sejajar dengan warga negaranya yang dituduh melakukan tindak pidana.
Pembagian putusan bebas menjadi dua kategori itu bertentangan dengan KUHAP 
dan tidak dikenal dalam hukum acara nasional yang harus mengatur segala 
sesuatunya secara rigit dan pasti.Chairul Huda pun dengan tegas menolak upaya 
kasasi Jaksa atas putusan bebas, karena menghilangkan asas keadilan dan kepastian 
hukum. Carut-marutnya penegakan hukum, menurutnya, karena semangat para 
jaksa untuk menghukum orang, bukan untuk menegakkan keadilan.”Kasasi hanya 
berlaku untuk putusan yang menjatuhkan hukuman, bukan untuk putusan bebas,” 
tegas Huda.

616 Oemar Seno Adji,  KUHAP Sekarang, Erlangga, Jakarta, 1984, h.153
617 http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=223274:analis-kasasi-jaksa-atas-putusan-bebas-

langgar-kuhap&catid=17:politik&Itemid=30 
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Contoh-contoh. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

PUTUSAN PEMIDANAAN 

 Kasus Probosutedjo

Pada 28 November 2005, ajelis hakim kasasi memvonis Probosutedjo empat 
tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana 
reboisasi HTI.  Pengusaha ternama, Probosutedjo, dinyatakan terbukti korupsi 
dalam kasus pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) senilai Rp 100.931.585.000. 
Dia divonis oleh Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi dengan pidana 
penjara 4 tahun, denda Rp 30 juta, dan subsider kurungan tiga bulan. Hal tersebut 
dikatakan oleh Panitera MA, Suparno, dengan membacakan salinan keputusan 
MA pada kasus Probosutedjo, Selasa (29/11), di Jakarta. Dia mengatakan, 
putusan kasasi Probo telah mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum 
yang menuntut untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
tertanggal 29 Desember 2005 dengan No 133/ Pid/2003, dan menjatuhkan vonis 
4 tahun pidana penjara kepada Probo karena melakukan tindak pidana korupsi 
dalam kasus HTI. Putusan tersebut, kata dia, dikeluarkan hari Senin 28 November 
2005. Selain itu, Probo diminta untuk membayar denda Rp 30 juta dan ganti rugi 
senilai Rp 100.931.585.000 ke rekening Menteri Kehutanan, serta menyita barang 
bukti berupa formulir dan dokumen untuk dijadikan bahan lampiran. Probo juga 
diwajibkan membayar biaya perkara Rp 2.500.

Kasus Susno Duadji

Putusan perkara Nomor perkara 899 K/PID.SUS/2012 tertanggal 22 November 
2012, Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Jaksel dan PT DKI Jakarta, 
Susnp Duadji divonis bersalah dan dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara 
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Susno didakwa dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana 
Lestari (SAL) dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dia terbukti 
menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kabareskrim, ketika menangani 
kasus PT SAL dengan menerima hadiah Rp 500 juta untuk mempercepat 
penyidikan kasus itu. Pengadilan juga menyatakan Susno terbukti memangkas 
Rp 4.208.898.749 yang merupakan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat 
menjabat Kapolda Jabar pada 2008, untuk kepentingan pribadi.
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PUTUSAN BEBAS

Kasus Akbar Tanjung

7 Januari Jaksa Agung MA Rachman mengumumkan di media, “Keppres 
5 Januari memerintahkan kami untuk memeriksa Pak Akbar sebagai tersangka.” 
Meski sudah menjadi tersangka, Akbar tetap bisa menunaikan ibadah haji pada 
Februari 2002. Akhirnya Akbar tetap mendekam di rumah tahanan Kejakgung 
setelah melalui drama penahanan yang alot.

Sidang perdana kasus Buloggate II pada 25 Maret 2002 digelar di PN 
Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada Harmoni. Sebelum sidang, Akbar mengganti 
tim pengacaranya yang semula beranggotakan Ruhut Sitompul (baru dipecat 
dari DPP Demokrat), Hotma Sitompul, dan Tommy Sihotang menjadi Amir 
Syamsuddin (kini Menteri Hukum dan HAM KIB II), Denny Kailimang, Martin 
Pongrekun, dkk. Berkat lobi tim kuasa hukumnya, Akbar Tanjung tidak ditahan 
dan tetap dapat memimpin rapat-rapat DPR kala itu

Proses sidang yang memakan waktu berbulan-bulan, berakhir dengan 
jatuhnya vonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Amiruddin 
Zakaria atau lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Akbar 
pun mengaku terkejut mendengar putusan itu. Bahkan, kedua anaknya shock, 
menangis dan menjerit mendengar keputusan hakim. Bersama Akbar, majelis 
hakim juga memvonis Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang sama-sama 
satu setengah tahun.

Awal tahun berikutnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Koordinator Tim Pengacara Akbar, 
Amir Syamsuddin langsung menyatakan akan melakukan kasasi ke Mahkamah 
Agung. Akhirnya publik dapat menyaksikan akhir babak drama kasus Buloggate II 
tersebut. Tepat pada 4 September 2003, Akbar Tanjung divonis bebas oleh hakim 
agung di tingkat kasasi. Sebelum putusan dibacakan, dia sempat berujar di 
hadapan puluhan ulama saat gelar doa di Lapangan Talang Padang, Kabupaten 
Tenggamus Provinsi Lampung, “Jika saya dianggap bersalah, vonis hakim pasti 
diboncengi kepentingan politik tertentu.”

Sakti, entah ulamanya atau Akbarnya. Yang pasti, Akbar bisa menghirup 
udara bebas dan tetap memimpin Partai Golkar hingga digantikan oleh Jusuf 
Kalla pada 2004.

Jauh sebelum vonis bebas itu, dalam tubuh Partai Golkar terjadi 
perkembangan yang sangat menarik. Mayoritas pemimpin partai itu kompak 
mendukung pemimpin umumnya. Bahkan kekompakan itu didemonstrasikan 
secara luar biasa. Misalnya ketika ada yang berujar, mereka tetap rela dipimpin 
Akbar andaikata nanti proses hukum tetap memaksanya masuk penjara. Bahwa 
mereka tetap kompak adalah sudah seharusnya. Harus dicatat, Bung Akbar telah 
berkorban demi partai. Banyak pihak berpendapat, ada indikasi dana Rp 40 miliar 
yang seharusnya untuk membantu kaum melarat dijadikan dana partai dan bukan 
untuk memperkaya diri. Namun hal itu tak pernah dibuktikan secara hukum.
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PUTUSAN LEPAS

KASUS ROMLI ATMASASMITA
Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi perkara Romli Atmasasmita 

telah melepaskan yang bersangkutan dari segala tuntutan hukum (ontslag 
van alle rechtsvervolging) atas dakwaan melakukan perbuatan korupsi kasus 
Sisminbakum. Putusan ini dibacakan pada tanggal 22 Desember 2010 yang lalu. 
Romli didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 
beberapa orang “serta Yusril Ihza Mahendra”. 

Mahkamah Agung Mengadili
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT 

UMUM pada KEJAKSAAN AGUNG RI tersebut ; 
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : PROF. 

DR. ROMLI ATMASASMITA,SH, LLM, tersebut ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 345/PID/2009/

PT.DKI tanggal 20 Januari 2010 yang menguatkan dengan memperbaiki 
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 701/Pid.B/2009/
PN.Jkt.Sel tanggal 07 September 2009 ;

Mengadili Sendiri :
1.  Menyatakan perbuatan Terdakwa : Prof. DR. ROMLI ATMASASMITA,SH, LLM 

yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau 
kedua atau ketiga atau keempat : “hapus sifat melawan hukum sebagai 
Tindak Pidana Korupsi”;

2.  Melepaskan Terdakwa Prof. DR. ROMLI ATMASASMITA, SH, LLM oleh 
karena itu dari segala tuntutan hukum;

3.  Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat 
serta martabatnya;

4.  Memerintahkan barang bukti berupadikembalikan pada pihak, dari mana 
barang bukti tersebut disita;

5.  Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada 
Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2010 oleh H. Muhammad Taufik, 
SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 
Ketua Majelis, Moh.Zaharuddin Utama, SH dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung 
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu 
oleh Mulyadi, SH.,MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon 
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi : Terdakwa.
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BAB 9
Upaya Hukum
Toetik Rahayuningsih & Indria Wahyuni

9.1  Pendahuluan

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang 
kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan 
hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim 
yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa 
keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/
kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.618

Upaya hukum adalah sarana untuk menolak putusan pengadilan tingkat 
pertama dengan mengajukan permintaan pemeriksaan ulangan pada pengadilan 
yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi). Tujuan utama upaya hukum ini adalah 
untuk memperoleh  data baru dari pihak  terdakwa dan penuntut umum, 
termasuk mengkoreksi kekeliruan dan kesewenang-wenangan hakim, akhirnya 
untuk kesatuan dalam peradilan.619

Jenis-jenis upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP bagi para pihak  baik 
itu Terdakwa dan  juga Jaksa Penuntut Umum, yakni berupa: (1) upaya hukum 
biasa dan  (2) upaya hukum luar biasa.
(1) Upaya hukum biasa (gewone rechtsmiddelan) terhadap putusan pengadilan 

tingkat   pertama, yang terdiri atas:
a.  Perlawanan/verzet (upaya hukum terhadap putusan- eksepsi),yaitu:
 Perlawanan Terdakwa atas putusan pengadilan di luar hadirnya 

Terdakwa (verstek) atau perlawanan Jaksa Penuntut Umum atas 
penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dan dengan adanya perlawanan itu maka putusan 

618 Andi Hamzah, Op.Cit.,285.
619 John Z.Loudoe, Hukum Acara Pidana, Sindoro, Surabaya, 1982, h.69.
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hakim semula menjadi gugur (Pasal 214 ayat (1) jo.Pasal 214 ayat (6) 
KUHAP).

b. Banding (revisie/hoger beroep) (upaya hukum terhadap putusan 
pemidanaan). Menurut Pasal 67 jo 233 KUHAP, banding yaitu, “Hak 
terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pemeriksaan 
ulangan kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak merasa puas 
atas putusan pengadilan negeri.”

c.  Kasasi (Cassatie), yaitu: “Hak yang diberikan kepada Terdakwa dan 
Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar 
dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan 
pada pengadilan tingkat bawahnya.”Menurut KUHAP ada tiga alasan 
pengajuan kasasi:
a.  Terdapat kelalaian dalam hukum acara (vormverzuim)
b.  Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan
c.  Tidak melaksanakan cara melakukan peradilan sesuai undang-

undang
 Upaya Hukum dibedakan dalam upaya hukum biasa  (perlawanan, banding 

dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum 
dan pninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap.

(2) Upaya  hukum perlawanan (verzet)  hanya dapat digunakan terhadap putusan  
di luar hadirnya terdakwa (putusan verstek)   yang mengandung perampasan 
kemerdekaan perkara acara cepart yang berupa tidak pidana pelanggaran lalu 
lintas, Pasal 214 ayat 2 dan 4 KUHAP.

9.2 Upaya Hukum Banding

Upaya hukum banding, ialah pemeriksaan ulangan suatu perkara secara 
keseluruhan  oleh Pengadilan Tinggi. Meskipun terdakwa atau Penuntut Umum, 
hanya menolak putrusan Pengadilan Negeri (putusan a quo), namun Pengadilan 
Tinggi wajib memeriksa kembali  BAP Penyidik, BAP di persidangan Pengadilan 
negeri dan semua surat yang berhubungan dengan perkara, bukan hanya putusan 
Pengadilan Negeri (Pasal 238 ayat (1) KUHAP). Upaya banding dapat diajukan 
oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau oleh PU karena tidak puas dengan 
putusan Pengadilan Tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Tidak ada pengaturan 
yang jelas mengenai alasan pengajuan banding. Pengecualian banding: (a) Putusan 



442

BAB 9  UPAYA HUKUM HUKUM ANTI KORUPSI

bebas;  (b) Lepas dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan kurang tepatnya 
penerapan    hokum; dan (c) Putusan dalam acara cepat

Permintaan banding harus diajukan pada pengadilan yang memutus 
perkara pada tingkat pertama dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan 
atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 
ayat (2) KUHAP). Apabila tenggang waktu tersebut terlampaui tanpa diajukan 
permohonan banding, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan (Pasal 
234 ayat (1) KUHAP). Selama perkara banding belum diputus,  permohonan 
banding sewaktu-waktu dapat dicabut. Sekali dicabut permohonan banding tidak 
dapat diajukan kembali (Pasal 235 ayat (1) KUHAP).

Wewenang Pengadilan Tinggi adalah memperbaiki  kelalaian dalam 
penerapan hukum acara, pemeriksaan yang kurang lengkap npada tingkat pertama. 
Pengadilan Tinggi dapat menguatkan  atau mengubah putusan Pengadilan 
Negeri. Dalam hal Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tsb, maka PT  wajib 
mengadakan putusan sendiri (Pasal 241 KUHAP).

Perihal acara peradilan banding 620 dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 
233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP. Sehubungan dengan soal banding itu, 
apabila putusan Hakim tingkat pertama memuat perin tah “terdakwa ditahan atau 
membebaskan ter dakwa dari tahanan”, maka perintah tersebut harus ditetapkan 
didalam putusan terakhir.Majelis agar memperhatikan ketentuan-ketentu an yang 
terdapat dalam Pasal 193 ayat (2a) jo. Pasal 21 KUHAP dan Pasal 193 ayat 2 b 
KUHAP. Oleh sebab perintah terdakwa ditahan berarti se gera masuk tahanan, 
maka perintah ini hanya dapat dikeluarkan apabila terdakwa diajukan ke muka 
persidangan pengadilan karena perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (4) KUHAP.Putusan Majelis tadi harus segera dilaksanakan oleh Jaksa 
setelah putusan Hakim diucapkan, tanpa menunggu turunnya putusan banding.
Demikian pula apabila terdakwa meminta ber pikir dalam tempo 7 (tujuh) hari, 
jangka waktu mana merupakan jangka waktu untuk meng ajukan banding.

Apabila Penuntut Umum atau terdakwa/Pena sehat Hukum mengajukan 
bandingnya melam paui tenggang waktu 7 (tujuh) hari, maka Pani tera membuat 
keterangan yang menyatakan keterlambatan permintaan banding yang ditanda-
tangani Panitera dan diketahui Ketua, sehingga berkas perkara permintaan banding 
tidak diki rimkan ke Pengadilan Tinggi.

Tujuan Banding ada dua yaitu:621

620 Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.
621 Andi Hamzah, Op.Cit., 292
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1. Menguji putusan  pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya,
2. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu.
Pemeriksaan banding  sebenarnya merupakan penilaian baru , jadi dapat 

diajukan saksi-saksi, ahli-ahli dan surat-surat baru.622 
Berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat 4 KUHAP “jika dipandang perlu 

pengadilan tinggi mendengar sendiri  keterangan terdakwa, saksi atau penuntut 
umum dengan menjelaskana secra singkat dalam surat panggilan  kepada mereka 
tentang  apa yang ingin diketahuinya”, begitu pula Pasal 240 ayat 1 KUHAP, 
“Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama 
ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada 
yang kurang lengkap maka pengadilan tinggi  dengan suatru keputusan  dapat 
memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan 
tinggi  melakukannya sendirian”. Dengan demikian pemeriksaan tingkat pertama 
menjadi dasar  pemeriksaan banding kecuali ada penyimpangan-penyimpangan 
atau kekecualian-kekecualian. Namun demikian terdapat pengecualian dalam hal 
permohonan banding, yaitu  terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntuan 
hukum dan perkara pemeriksaan acara cepat. 

Berikut ini Contoh Putusan kasus korupsi yang diajukan banding 
1. Kasus Korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium di Kementerian 

Agama oleh  Zulkarnaen Djabar

Metrotvnews.com, Jakarta:

Saat membacakan putusan perkara korupsi pekerjaan pengadaan Laboratorium 
Komputer MTs Tahun Anggaran 2011 dan pengadaan Alquran APBN-P 2011 dan 
tahun anggaran 2012 di Kementerian Agama, pada Kamis (30/5),  Zulkarnen 
yang juga anggota Komisi VIII DPR RI divonis 15 tahun kurungan dan denda 
Rp300 juta subsider satu bulan kurungan. Sedangkan sang anak, Dendy, divonis 
kurungan 8 tahun denda Rp300 juta subsider satu bulan kurungan. Mereka juga 
harus mengembalikan kerugian negara masing-masing senilai Rp 5,745 miliar. 
Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan putusan tersebut bisa memberikan efek 
jera dan berharap perlu hakim-hakim yang bertindak seperti dalam kasus korupsi 
Alquran ini. “Putusan ini masa hukumannya besar. Biasanya KPK akan banding 
jika hakim memvonis kurang dari 1/3 tuntutan, tapi ini melebihi tuntutan KPK. 

Pemberantasan korupsi perlu langkah luar biasa.623

622 Ibid.,
623 Metrotvnews.com
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2. Kasus pungutan liar ini terungkap setelah Badan Pencegah Rasuah 
Malaysia melaporkannya kepada KPK

Pada tahun 2008, KPK menyatakan Rusdiharjo sebagai tersangka dalam 
kasus pungutan liar pembuatan visa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di 
Malaysia. Rusdiharjo diduga menerima pungutan liar sebesar 900 juta rupiah. 
Kasus pungutan liar ini terungkap setelah Badan Pencegah Rasuah Malaysia 
melaporkannya kepada KPK. Oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi, Rusdihardjo kemudian divonis 2 tahun penjara karena bersalah dalam 
kasus korupsi tersebut. Upaya banding mengurangi vonisnya menjadi satu 
setengah tahun. Pada 30 Maret 2009, Rusdihardjo selesai menjalani masa 
tahanannya karena telah mendapatkan pembebasan bersyarat. 

TEMPO Interaktif, Jakarta -   Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
Rusdiharjo telah selesai menjalani masa tahanannya. “Sekarang sudah bebas,” 
ujar Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Ferry Wibisono saat 
dihubungi melalui telepon, 10 JUli 2009. Rusdihardjo divonis bersalah dalam kasus 
pungutan liar pengurusan dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar RI di Malaysia 
saat menjabat Duta Besar RI untuk Malaysia. Dia ditahan sejak 14 Januari 2008. 
Majelis hakim tingkat pertama memvonis Rusdihardjo dua tahun penjara.  Upaya 
banding mengurangi vonisnya menjadi satu setengah tahun. Tanpa pembebasan 
bersyarat, masa hukuman Rusdiharjo akan berakhir pada 14 Juli 2009. Menurut 
Ferry, Rusdiharjo telah mendapatkan pembebasan bersyarat, bulan lalu. Namun dia 
tidak dapat memastikan kapan pembebasan bersyarat itu dilakukan. “Pembebasan 
bersyarat merupakan kewenangan LP,” kata Ferry. Rusdiharjo juga telah membayar 

denda dan uang pengganti yang dibebankan kepadanya.624

3. SP3 kasus dugaan korupsi dana purna bhakti APBD Kudus 2002 – 
2004 senilai Rp18,6 miliar yang membelit empat mantan anggota 
DPRD Kudus periode 1999 – 2004.

Sindonews.com Senin,  16 September 2013  −  17:16 WIB
Jajaran kejaksaan akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan 
(SP3) terkait kasus dugaan korupsi dana purna bhakti APBD Kudus 2002 – 2004 
senilai Rp18,6 miliar yang membelit empat mantan anggota DPRD Kudus 
periode 1999 – 2004. 

Meski begitu, nasib 16 mantan anggota Dewan periode sama yang 
juga terbelit kasus dana purna bhakti itu hingga kini masih belum jelas alias 
terkatung-katung. Empat mantan anggota Dewan yang penyidikan kasusnya 
dihentikan seiring terbitnya SP3 itu adalah Hamdan Suyuti, Wiyono, Jayusman 

624 Tempointeraktif.com



445

BAB 9  UPAYA HUKUMHUKUM ANTI KORUPSI

Arif, dan Moh Dwi Santiko. Aktivitas yang digeluti empat mantan wakil rakyat 
ini beragam. Ada yang “pensiun” dari dunia politik, namun ada juga yang masih 
aktif sebagai anggota Dewan seperti  yang saat ini masih dijalani Jayusman Arif. 
Yang bersangkutan saat ini bahkan tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Jateng 
dari Partai PAN.

Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus, Paidi, mengatakan keempat nama yang 
sudah mendapat SP3 tersebut adalah mantan anggota panitia anggaran DPRD 
Kudus periode 1999-2004. Menurut Paidi, ada sejumlah alasan terkait keputusan 
SP3 kasus dugaan korupsi empat mantan anggota Dewan ini. 

Yakni mulai alasan usia, kondisi kesehatan hingga adanya i’tikad baik 
keempatnya untuk mengembalikan uang kerugian negara. Berdasar catatan 
kejaksaan, Jayusman Arif Rp378,65 juta, Wiyono Rp360,18 juta, Moh Dwi Santiko 
Rp358,96 juta dan terakhir Hamdan Suyuti sebesar Rp359,94 juta. 

“Jadi penyidikan perkara empat nama tersebut sekarang sudah resmi 
dihentikan,” kata Paidi, di Kudus, Senin (16/9/2013).

4. Kasus Korupsi Singgih Budiarto dkk. terkait Pembangunan perumahan 
suku terasing masih menempuh upaya banding.

BANGGAI - Sekitar enam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang harus 
segera dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) di Kabupaten Banggai. 
Enam perkara tersebut merupakan tugas perdana dari Kepala Seksi Pidana 
Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk Iwan Setiawan SH yang baru 
dilantik menggantikan Muh Rizal Dg Manaba SH. Tiga diantara enam kasus 
itu adalah kasus penjualan tanah desa, kasus pembangunan perumahan suku 
terasing, dan kasus percetakan sawah.

Muh Rizal Dg Manaba selaku Kasi Pidsus yang lama, saat ditemui Minggu 
(29/9) kemarin, mengatakan, Iwan Setiawan SH selaku Kasi Pidsus yang baru, 
dipastikan akan sangat sanggup melaksanakan eksekusi terhadap para pelaku 
korupsi dari enam perkara korupsi yang dimaksudkannya. Alasannya, adalah Kasi 
Pidsus yang baru sudah teruji dan berpengalaman melaksanakan tugas selama 
membantu dirinya dan keenam koruptor itu adalah tugas pertama dari Kasi 
Pidsus yang baru untuk segera dilaksanakan.

Selain enam kasus korupsi yang sudah inkrach, Rizal juga mengungkapkan 
sejumlah kasus korupsi yang terdakwanya masih menempuh upaya hukum, 
yakni yang melibatkan Singgih Budiarto, yang terlibat dalam kasus korupsi 
pembangunan perumahan suku terasing masih menempuh upaya banding.

Demikian pula kasus Bebi Kopstan dkk, masih menempuh upaya kasasi 
dalam masalah korupsi lainnya. Itu merupakan tunggakan perkara yang harus 
segera diselesaikan, sehingga memberikan efek terhadap penegakkan hukum 
di Kabupaten Banggai.
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Ada pula terdakwa yang masih melakukan upaya hukum peninjauan 
kembali (PK) yakni Samuji dkk dan Andi Alang yang sedang diproses di MA. Yang 
disesalkan adalah upaya hukum PK yang dilakukan Andi Alang. Sebab, Andi 
Alang telah menjalani putusan sesuai putusan kasasi MA. Persoalannya adalah 
bagaimana kalau putusan PK MA terhadap Andi Alang bertambah dari putusan 
kasasi MA yang sudah dijalaninya. “Kalau putusan PK MA bertambah hukumnya, 
maka Andi Alang akan meringkuk kembali di Lembaga Pemasyaratan (Lapas),” 
tandasnya.

9.3 Upaya Hukum Kasasi

Pada asasnya kasasi didasarkan pada pertimbangan  telah terjadi  kesalahan 
penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakiman. Arti 
kekuasaan kehakiman ditafsirkan secara luas dan secara sempit. Menurut Simons, 
makna sempit yaitu misalnya, jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim 
tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika 
hakim pengadilan tinggi nemutus padahal hakim pertama telah membebaskan.  
Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesempatan kesatuan penerapan hukum 
dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang,  
atau keliru dalam penerapan hukum. 

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung  atas 
permintaan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 244 dan 248 KUHAP guna 
menentikan:

a. Apakah benar peraturan hokum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
sebagaimana mestinya;

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan 
undang-undang;

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui kewenangannya.
Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh 

Mahkamah Agung apabila:
a. Putusan yang dimitakan kasasi adalah putusan bebas.
b. Melampaui tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada 

panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu 14 hari setelah 
putusan disampaikan kepada para pihak. (Pasal245 KUHAP) 

c. Sudah ada putusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Kasasi 
hanya dilakukan sekali.

d. Pemohon tidak memajukan memori kasasi  (248 KUHAP).
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e. Tidak ada alasan kasasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) 
tentang alasan kasasi.

Upaya hukum kasasi berbeda dengan upaya hukum banding. Dalam 
waktu 14 hari  Pemohon Kasasi  setelah mengajukan permohonan tersebut wajib 
mengajukan Memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi. 

Dari berbagai jenis upaya hukum tersebut di atas, nampak adanya dua upaya 
hukum kasasi, yaitu kasasi sebagai upaya hukum biasa dan kasasi demi kepentingan 
hukum sebagai upaya hukum luar biasa. Hal inilah yang menarik perhatian 
untuk melakukan pembahasan mengenai kasasi demi kepentingan hukum. Oleh 
karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham atau belum 
dapat membedakan antara upaya hukum kasasi dengan upaya hukum kasasi demi 
kepentingan hukum, baik mengenai pengertiannya ataupun mengenai tata caranya.

Kasasi atau kasasi biasa adalah upaya hukum biasa untuk menciptakan 
kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan 
dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Tata cara kasasi 
diatur dalam Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa Bagian Kedua Pemeriksaan 
Untuk Kasasi, Pasal 245 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Kasasi demi 
kepentingan hukum berbeda dengan kasasi biasa.Kasasi demi kepentingan hukum 
hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dalam hal terdapat perbedaan penafsiran 
dan implementasi undang-undang. 

Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap putusan 
pengadilan di tingkat manapun, tidak perlu harus putusan dalam tingkat akhir 
sebagaimana terdapat pada kasasi biasa. Kasasi demi kepentingan hukum juga 
dapat diajukan terhadap putusan bebas, asal tidak putusan bebas murni.

Namun demikian terhadap upaya hukum permohonan kasasi demi 
kepentingan hukum ini. Berdasarkan Pasal 259 KUHP, tidak dapat diajukan 
terhadap putusan Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain, upaya hukum 
kasasi demi kepentingan hukum ini hanya dapat diajukan atas putusan tingkat 
pengadilan negerui dan pengadilan tinggi yang sudah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap.

Bagaimana jika putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
kemudian diajukan peninjauan kembali (PK)? Apakah putusan tersebut belum 
mempunyai kekuatan hukum tetap? Mengenai hal ini kita dapat menyimak 
pendapat M. Yahya Harahap625 dalam buku sebagai berikut:

625 M. Yahya Harahap,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali, (hal. 615)
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“Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, 
upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. 
Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh 
upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi.Upaya hukum 
peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa 
(berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum 
peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum 
banding dan kasasi.”

Mengenai putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung 
ditentukan dalam Pasal 254 KUHAP, yakni, “Dalam hal Mahkamah Agung 
menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP, mengenai hukumnya 
Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan 
kasasi.” Terkait dengan putusan Mahkamah Agung tersebut Mohammad Taufik 
Makarao dan Suhasril berpendapat bahwa pada dasarnya putusan Mahkamah 
Agung dapat diperinci, seperti berikut:
a.  Putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima, yaitu apabila 

permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil, antara lain:
-  Permohonan kasasi terlambat diajukan dari tenggang waktu 14 hari;
-  Tidak mengajukan memori kasasi;
-  Memori kasasi terlambat disampaikan.

b. Putusan yang menolak permohonan kasasi, yaitu permohonan kasasinya 
memenuhi syarat formil dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji 
mengenai hukumnya, tetapi putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung 
kesalahan dalam penerapan hokum sebagaimana mestinya, juga tidak terdapat 
cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau 
dalam mengadili perkara tersebut pengadilan yang bersangkutan tidak 
melampaui batas wewenangnya. Dengan kata lain, putusan pengadilan yang 
dikasasi tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan Pasal 
253 ayat (1) KUHAP.

c.  Putusan yang mengabulkan permohonan kasasi. Putusan ini berarti putusan 
pengadilan yang dikasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan 
putusan tersebut mengandung pelanggaran terhadap ketentuan pasal 253 
ayat1, yaitu meliputi berikut ini:

1) Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
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2) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.626

Beberapa contoh Permohonan Kasasi terhadap Putusan Bebas
a.  Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Mantan Direktur Utama PT 

Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan

TEMPO.CO, Jakarta627 - 

Kejaksaan Agung mengaku telah mengajukan kasasi terhadap putusan 
bebas mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan.

 Kejaksaan bersikeras ada korupsi dalam kasus sewa pesawat Boeing 
737-400 dan Boeing 737-500 itu. “Berdasarkan alat bukti, jaksa yakin di sana ada 
tindak pidana korupsi,” kata Setia Untung Arimuladi, Kepala Pusat Penerangan 
Hukum Kejaksaan Agung, saat menggelar jumpa pers di kantornya, Senin, 18 
Maret 2013.  Setia Untung mengatakan alat bukti tersebut telah dipaparkan 
jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Peradilan untuk 
mencari kepastian hukum,” ujar dia.

Jaksa menuntut Hotasi kurungan penjara empat tahun dan denda Rp 
500 juta subsider 6 bulan kurungan. Hotasi dinilai terbukti menyalahgunakan 
wewenang bersama Tony Sudjiarto, mantan General Manager Aircraft 
Procurement Division Merpati. Mereka menyewa dua pesawat pada perusahaan 
penyewaan di Amerika Serikat, Thirdstone Aircraft Leasing Group. Padahal, 
rencana itu tak tercantum dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan 
Merpati sebelumnya.

Selain itu, atas dasar perjanjian kerja sama, Hotasi membayar security 
deposit sebesar US$ 1 juta kepada Thirdstone melalui Hume and Associates PC 
dengan instrumen yang tak aman. Hal ini membuat negara dirugikan US$ 1 juta. 
Setia Untung mengatakan memori kasasi telah diserahkan ke Mahkamah Agung 
sejak 15 Maret pekan lalu. Ia mengakui bahwa memori kasasi telah diserahkan 
ke Mahkamah tanpa salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Jaksa 
telah memohon salinan putusan tapi belum diterima,” ujar dia. “Jadi untuk 
mempertimbangkan waktu, kasasi tetap diajukan.”

Juru bicara Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur menyatakan belum 
mengetahui bahwa memori kasasi Kejaksaan Agung telah dilayangkan 
lembaganya. “Nanti saya cek karena sedang ada acara,” ujarnya melalui telepon 
selulernya, Senin. Putusan bebas atas Hotasi dijatuhkan hakim Pengadilan 
Tipikor, Februari lalu. Hakim beralasan dakwaan jaksa tak terbukti. Hotasi dinilai 
tak bersalah.

626  Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia, 
Indonesia, Jakarta, 2004, h. 223-226.

627 http://www.tempo.co/read/news/2013/03/18/063467824/Kejagung-Kasasi-Putusan-Bebas-Hotasi
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b. Putusan Kasasi yang bersifat Meringankan dari pada Putusan sebelumnya

Jaksa Kasasi Putusan Rekanan Chevron628

Rabu, 02 Oktober 2013 

Selain membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta atas nama 
Direktur PT Green Planet Indonesia Ricksy Prematuri, Pengadilan Tinggi (PT) 
DKI Jakarta juga membatalkan putusan Direktur PT Sumigita Jaya Herland bin 
Ompo. Keduanya merupakan terdakwa korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific 
Indonesia (CPI).

Humas PT DKI Jakarta Achmad Sobari mengatakan, dalam Putusan 
No.27/Pid/Tpk/2013/ PT.DKI tanggal 18 September 2013 itu, majelis mengadili 
sendiri perkara Herland. Majelis membebaskan Herland dari dakwaan primair, 
tapi menyatakan Herland terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan 
subsidair. Majelis menyatakan Herland terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 
55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP. “Majelis menjatuhkan pidana penjara selama 
tiga tahun dan denda Rp250 juta subsidair tiga bulan kurungan”. Majelis tidak 
membebankan uang pengganti kepada Herland dan Ricksy karena kedua 
terdakwa tidak terbukti menikmati uang hasil korupsi. Adapun uang pengganti 
yang dalam putusan sebelumnya dibebankan kepada PT SJ dan PT GPI, masing-
masing AS$6,9 juta dan AS$3,089 juta, dianulir majelis banding.

Pidana tambahan berupa uang pengganti tidak bisa serta merta 
dibebankan kepada korporasi, walau kedua perusahaan itu terbukti menikmati 
uang hasil korupsi. “Alasannya, perusahaan yang menikmati hasil tindak pidana 
korupsi tidak dijadikan subyek dalam perkara tersebut”. 

Menanggapi putusan banding Herland dan Ricksy, Kepala Pusat 
Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Setia Untung Arimuladi 
mengatakan penuntut umum telah mengajukan kasasi. Permohonan kasasi dari 
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah didaftarkan sejak Senin, 30 September 
2013. Kasasi itu diajukan karena penuntut umum menganggap majelis banding 
telah salah menerapkan hukum. Namun, Untung tidak mengungkapkan secara 
detai materi-materi keberatan apa saja yang dipermasalahkan penuntut umum. 
“Materi kasasinya nanti akan dikemukakan dalam memori kasasi,” tuturnya.

Sementara, pengacara Herland, Lindung Sihombing mengaku belum 
menerima putusan banding kliennya. Walau begitu, kemungkinan Herland akan 
mengajukan kasasi. Herland menganggap perkara ini tidak seharusnya ada. PT 
SJ hanya menjalankan pekerjaan sesuai kontrak yang ditandatangani dengan PT 

628 http:www.hukumonline.com/berita
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CPI. “Saya belum baca putusannya, tapi saya rasa dihukum satu tahun pun kami 
akan kasasi. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada satupun bukti yang 
menunjukan kesalahan kontraktor. Kerugian negara juga tidak bisa dibuktikan.   
Ahlinya dari mana, kami tidak ngerti. Seharusnya klien kami dibebaskan,” katanya. 

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Herland dan Ricksy 
masing-masing dengan pidana penjara selama enam dan lima tahun. Kedua 
terdakwa dianggap terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primair, 
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP. 

Berawal dari penandatangan kontrak antara PT CPI dengan PT SJ dan 
PT GPI. Kontrak meliputi pelaksanaan dasar-dasar pengoperasian, perawatan, 
dan pengelolaan untuk fasilitas bioremediasi tanah terkontaminasi Minyak (Soil 
Bioremediasi Facility-SBF) di beberapa lokasi Sumatera Light North (SLN) dan 
Sumateri Ligth South (SLS).

Lingkup pekerjaan PT SJ dan PT GPI diantaranya memisahkan tanah 
terkontaminasi yang memiliki Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) 3000-10000 
mg/kg dari lokasi SBF. Majelis menilai pekerjaan PT SJ dan PT GPI sebagai 
pekerjaan pengolahan limbah tanah terkontaminasi minyak bumi secara biologis 
dengan metode bioremediasi. Namun, kedua perusahaan itu tidak memiliki izin 
pengolahan limbah sebagaimana diwajibkan Pasal 3 Kepmen LH No 128 Tahun 
2003, Pasal 40 ayat (1) huruf a PP No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah 
Beracun dan Berbahaya , serta Pasal 59 ayat (4) UU No 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PT SJ dan PT GPI juga menyalahi Kepmen LH No.128 Tahun 2003 karena 
mengolah tanah yang tidak terkontaminasi minyak. Kepmen LH mempersyaratkan 
konsentrasi maksimum TPH awal sebelum pengolahan biologis tidak lebih dari 15 
persen. Nyatanya, berdasarkan hasil pengujian sampel tanah, TPH sama dengan 
nol persen. Dengan demikian, perbuatan Herland dan Ricksy yang melakukan 
kontrak kerja dengan PT CPI dianggap majelis sebagai perbuatan melawan 
hukum. Padahal, PT CPI telah membayarkan biaya-biaya sejumlah AS$6,9 juta 
kepada PT SJ dan AS$3,089 juta kepada PT GPI untuk pekerjaan bioremediasi.

Menurut majelis, biaya-biaya itu telah diperhitungkan BP Migas sebagai 
cost recovery, yang berdampak pada pengurangan pendapatan negara. Terlebih 
lagi, setelah sekian lama BP Migas tidak mengoreksi cost recovery tersebut. Sesuai 
penghitungan BPKP, kerugian keuangan negara untuk kedua perkara mencapai 
AS$9,9 juta.
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c.  Putusan Kasasi yang Memperberat Putusan Pengadilan sebelumnya

Kabar24.com, 629

JAKARTA - Pengadilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung ternyata tak selalu 
identik dengan peringanan hukuman bagi terdakwa, apalagi untuk kasus korupsi.

 Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung memperberat hukuman Direksi 
PT Tranka Kabel Umar Zen dalam kasus korupsi dan pencucian uang pengelolaan 
dana investasi PT Asuransi Kredit Indonesia, Askrido, menjadi 15 tahun penjara. 
“Majelis menolak permohonan kasasi pemohon dan dalam amar putusan kasasi 
(terdakwa) terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dia 
melanggar Pasal 2 UU Tipikor dan dihukum pidana penjara selama 15 tahun 
serta membayar denda Rp5 miliar subsidair 2 tahun penjara,” kata Kepala Biro 
Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur, Selasa 1 Oktober 2013. 
Kasasi yang diajukan oleh terdakwa ini diputus pada 26 September 2013 oleh 
Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai ketua didampingi anggota Hakim Ahung 
MS Lumme dan Hakim Agung M Askin.

Dalam putusan kasasi ini juga memerintahkan terdakwa untuk 
membayar uang pengganti Rp62,5 miliar subsidair tiga tahun penjara. Putusan 
kasasi ini memperberat vonis di Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Jakarta, 
yang menghukum penjara 11 tahun, denda Rp 500 juta subsidair enam bulan 
kurungan, uang pengganti Rp62,5 miliar subsidair tiga tahun penjara. Vonis 
pengadilan banding ini juga memperberat vonis PN Tipikor Jakarta Pusat penjara 
lima tahun, denda Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan, uang pengganti 
Rpn62,5 miliar subsidair dua tahun enam bulan penjara. (Antara)

d.  Putusan Kasasi yang Memperberat Putusan Pengadilan sebelumnya

KPK siap eksekusi Putusan Tingkat Kasasi Nazaruddin630

Minggu, 27 Januari 2013 15:28 WIB 

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),siap mengeksekusi terdakwa 
skandal suap Wisma Atlet, Nazaruddin Syamsudin. “Sikap KPK adalah segera 
setelah menerima petikan putusan kasasi akan melaksanakan eksekusi,” kata 
Jurubicara KPK Johan Budi. MA menolak kasasi yang diajukan pihak kuasa hukum 
Nazaruddin, namun mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) KPK.

629 http://www.kabar24.com/nasional/read/20131001/62/201773/ajukan-kasasi-hukuman-direksi-tranka-kabel-malah-
diperberat

630 http://www.harianterbit.com/2013/01/27/kpk-siap-eksekusi-putusan-tingkat-kasasi-nazaruddin/
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Putusan MA ini memperberat hukuman Nazaruddin yang dijatuhkan 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, yaitu empat tahun 10 bulan 
penjara menjadi tujuh tahun penjara. Selain itu, dalam putusannya, MA juga 
memberikan hukuman denda yang lebih besar, Rp300 juta. 

Mahkamah Agung (MA),memperberat hukuman vonis M Nazaruddin 
menjadi tujuh tahun penjara. Sebelumnya Nazaruddin dihukum selama empat 
tahun 10 bulan penjara dalam skandal suap Wisma Atlet. Kepala Biro Hukum 
dan Humas MA, Ridwan Mansur mengatakan, MA memperberat hukumannya 
menjadi tujuh tahun. Putusan ini dijatuhkan MA sejak Selasa (22/01) dalam sidang 
majelis kasasi yang diketuai Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan anggota 
Mohammad Askin dan MS Lumme. Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, 
Uchok Sky Khadafi, menilai putusan kasasi Mahkamah Agung yang menghukum 
Muhamad Nazarudin 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta masih belum 
maksimal. Pasalnya kerugian negara sangat besar akibat perbuatan Nazarrudin. 
“Kerugian negara sangat besar . Keputusan MA ini, dengan menambah hukuman 
kepada Nazaruddin sebetulnya masih kecil. Kerugian negara akibat perbuatan 
Nazarrudin, tidak bisa dikembalikan walaupun hukuman bertambah,” kata 
Uchok,Sabtu (26/1)

Selain itu menurut Uchok meski hukuman Nazar bertambah hal itu tidak 
bisa menjadi shock terapi bagi calon koruptor lain. Karena mereka memantau 
dan mengambil kesimpulan walaupun hukuman ditambah MA, tetap saja calon 
koruptor menganggap masih untung besar.

Kasasi yang Ditolak dalam kasus Gayus Tambunan

VIVAnews631

Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus mafia pajak, Gayus Tambunan. 
Kasasi   kasus korupsi ini diajukan oleh Gayus dan juga jaksa penuntut umum. 
“Amar putusan Jpu.NO.Tdw.Tolak,” demikian isi putusan kasasi Gayus seperti 
dilansir dari website mahkamahagung.go.id, Jumat, 2 Agustus 2013. Putusan 
ini diketuk pada 26 Maret 2013 oleh Ketua Majelis Kasasi Zaharuddin Utama, 
dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago, dan hakim ad hoc AL. Perkara ini 
terdaftar dengan nomor 52/K/PID.SUS/2013.

Seperti diketahui, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan saat ini 
mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin di Bandung, 
Jawa Barat. Ia dihukum atas beberapa kasus yang berakar dari mafia pajak. Berikut 
catatan VIVAnews terkait seluruh vonis terhadap Gayus Tambunan:

631  http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434295-ma-tolak-lagi-kasasi-gayus-tambunan
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1. Kasus Suap
Dalam kasus terbaru, Gayus dinyatakan terbukti bersalah menerima 

suap senilai Rp. 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan 
Retailmart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. 
Selain itu, Gayus juga dinyatakan terbukti memberikan uang suap kepada 
sejumlah petugas rumah tahanan negara Mako Brimob Depok sekitar tahun 
2010, termasuk kepada Kepala Rutan (Karutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, 
Depok Kompol Iwan Siswanto.  Tidak hanya itu, Gayus juga telah dinyatakan 
terbukti bersalah menyuap Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Muhtadi 
Asnun sebesar US$30.000 dan US$10.00 kepada hakim anggota lainnya.  
Gayus juga terbukti bersalah menyuap penyidik kepolisian Arafat Enanie dan 
Sri Sumartini masing masing US$2.500 dan US$3.500. Sedangkan, Haposan 
Hutagalung sebagai penasihat hukum juga diberi Rp800 juta dan US$45.000.

2.  Gratifikasi
Selain kasus suap, Gayus juga terbukti bersalah dalam penerimaan gratifikasi. 
Saat menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen pajak, Gayus terbukti 
menerima gratifikasi sebesar US$659.800 dan Sin$9,6 juta. Gratifikasi itu tidak 
dilaporkan ke KPK namun disimpan di safe deposit box Kelapa Gading Bank 
Mandiri.

3.  Pencucian uang
Selain dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gayus juga 
dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama persidangan, 
Gayus gagal membuktikan kekayaannya berupa uang Rp925 juta, US$3,5 juta, 
US$659.800, Sin$9,6 juta dan 31 keping logam mulai masing-masing 100 gram 
bukan berasal dari hasil tindak pidana.

4.  Pajak
Gayus pun dijerat dengan kasus pajak. Karena dinilai lalai dalam menangani keberatan 
pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT). Hakim menilai Gayus tidak teliti, cermat, sehingga 
Keberatan Pajak PT Surya Alam Tunggal dikabulkan dan berakibat pada kerugian 
negara sebesar Rp570 juta. Menurut hakim, terdakwa telah menyalahgunakan 
wewenang yang ada padanya sehingga merugikan keuangan negara.  
Selain itu, Gayus juga terlibat dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra 
Raya. 

5. Pemalsuan Surat
Gayus juga telah dinyatakan bersalah dalam memalsukan dokumen yakni 
membuat paspor palsu. Gayus menggunakan paspor palsu atas nama Sony 
Laksono agar dapat bepergian ke luar negeri. Paspor palsu itu digunakan Gayus 
bepergian ke luar negeri saat ditahan di Rutan Mako Brimob. Atas sejumlah kasus 
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itu, MA sudah mengganjar Gayus 12 tahun penjara. Gayus dinyatakan bersalah 
dalam kasus pajak PT SAT, menyuap hakim, penyidik, dan pengacara. Kemudian 
atas kasus penggunaan dan pemalsuan paspor, Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Tangerang pada tanggal 4 Oktober 2011 memvonis Gayus selama 2 
tahun penjara, namun perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, pihak 
Gayus masih melakukan banding. Sementara, dalam perkara penggelapan pajak 
PT Megah Citra Raya di Pengadilan Negeri Tangerang, sebelumnya Gayus divonis 
bebas. Setelah jaksa mengajukan banding, Gayus dijatuhi vonis 8 tahun penjara. 
Dan terakhir, Gayus divonis 6 tahun penjara atas kasus gratifikasi, suap, dan 
pencucian uang. (umi)

Liputan6.com, Jakarta:632 Posted 01/10/2013 09:42
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis eks pegawai pajak Tommy 

Hindratno 3 tahun penjara atas kasus korupsi pajak PT Bhakti Investama Tbk (PT 
BHIT). Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memvonis Tommy 10 tahun 
penjara.Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, vonis itu 
dijatuhkan Majelis Hakim Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Moh Askin pada 26 
September 2013. Pemohon dari kasasi itu adalah Jaksa Penuntut Umum pada 
KPK.”

Amar Putusan MA: (Tommy) terbukti melanggar Pasal 12 hrf b UU Tipikor 
pidana penjara 10 tahun, denda Rp 500 juta subsidair 8 bulan penjara, uang 
pengganti Rp 280 juta di kompensasi dengan uang yang telah disita sebesar Rp 
280 juta,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2013).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Tommy terbukti melanggar 
Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor dengan hukuman penjara 
3 tahun 6 bulan, denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Pada tingkat 
banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat.

Tommy Hindratno merupakan mantan Kepala Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi II pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Selatan, Jawa Timur. Ia terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menerima uang 
Rp 280 juta dari James Gunarjo (advicer/staf pembukuan PT Agis Electronik) 
sebagai imbalan karena telah memberikan infomasi terkait proses penyelesaian 
restitusi pajak PT Bhakti Investama Tbk (PT BHIT). (Mut/Ism)

632   http://news.liputan6.com/read/707427/vonis-kasasi-ma-tommy-hindratno-dipidana-10-tahun-penjara
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9.4  Upaya hukum luar biasa (buitengewone rechtsmiddelen). 

Jenis upaya hukum luar biasa ini ad 2 (dua) yaitu (1) Peninjauan Kembali 
Putusan yang telah memperoleh kekkuatan hukum yang tetap (PK; (2) Pemeriksaan 
kasasi Demi kepentingan Hukum.

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap tersebut, dapat diketahui bahwa 
putusan yang diajukan peninjauan kembali (PK) haruslah putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.Permintaan untuk dilakukan peninjauan 
kembali justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah 
tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi.Bahkan, permintaan peninjauan 
kembali atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak 
menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 
268 ayat 1 KUHAP).

Pengaturan secara umum upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam 
Pasal 263 s.d. Pasal 269 KUHAP.Putusan perkara pidana yang dapat diajukan 
peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 
263 ayat (1) KUHAP). Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar 
antara lain (Pasal 263 ayat (2) KUHAP):

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa 
jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, 
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima 
atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih 
ringan;

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu 
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan 
putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan 
satu dengan yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan 
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Baik putusan perkara pidana maupun putusan perkara perdata, pengajuan 
peninjauan kembali keduanya diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua 
pengadilan yang memutus pada tingkat pertama (lihat Pasal 264 KUHAP jo. 
Pasal 70 UUMA).Jadi, suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang 
diajukan peninjauan kembali, statusnya tetap sebagai putusan yang memiliki 
kekuatan hukum tetap serta tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan.
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Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum terhadap putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang terdiri atas:

a. Kasasi demi kepentingan hukum (cassatie in het belang van het recht), 
yaitu: “Salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap 
semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 
putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung”.  Kasasi demi 
kepentingan hukum hanya diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan 
hukum dan tidak merugikan pihak manapun. (259 KUHAP)

b. Peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 
(herziening), Permintaan PK dapat dilakukan dengan dasar alasan:
1.  Keadaan baru (Novum) yang seandainya keadaan itu diketahui pada 

saat sidang berlangsung dapat menjatuhkan putusan bebas atau 
lepas dari segala tuntutan hukum atau meringankan terdakwa

2.  Adanya pertentangan alasan antara putusan satu dengan yang 
lainnya

3.  Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga Negara, yang menjalankan 

kekuasaan kehakiman, tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945 yang bunyinya 
sebagai berikut :

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan 
undang-undang.

Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, mengatakan bahwa kekuasaan 
kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah.Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam 
undang-undang tentang kedudukan para hakim.Ketentuan ini dapat dipergunakan 
sebagai petunjuk bahwa system ketatanegaraan Indonesia juga mendapat pengaruh 
dari teori trias politica.633 Menurut Montesqueiu yang dikutip Faisal A Rani, 
mengatakan bahwa : Kekuasaan dalam suatu Negara dipisahkan menjadi tiga 
cabang kekuasaan (the separation of powers), yaitu kekuasaan membuat undang-
undang (legislative power), kekuasaan menjalankan undang-undang (executive 
power), dan kekuasaan kehakiman (judicial power).Kekuasaan kehakiman 
merupakan salah satu kekuasaan dalam Negara yang berdiri sendiri, terpisah dari 
kekuasaan Negara lainnya. Kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya 

633 Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997
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bebas dari campur tangan serta pengaruh kekuasaan lain, termasuk pemerintah 
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.16

Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman ini di Indonesia secara jelas 
telah dituangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang 
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diganti dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) lingkungan 
peradilan yang berlaku di Indonesia. Adapun keempat lingkungan peradilan/
peradilan tersebut adalah :

a.  Peradilan/Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri)
b.  Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
c.  Peradilan/Pengadilan interen (Militer).
d.  Peradilan Agama.

Namun di dalam penjelasannya di samping keempat peradilan tersebut, 
kini dikenal pula adanyaPengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi dan seterusnya. Masing-masing peradilan memiliki hukum 
acaranya sendiri. Suatu sistem peradilan yang lazim dilaksanakan, selalu melibatkan 
dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan 
pidana sebagai berikut :
a.  Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari 

publik manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap 
kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan 
hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak 
yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

b.  Kejaksaan, dengan tugas pokok ; menyaring kasus-kasus yang layak diajukan 
ke pengadilan mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan 
dan melaksanakan putusan pengadilan.

c.  Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan; 
melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; 
melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan 
putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik 
untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan 
penilaian terhadap proses peradilan.

d.  Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan 
pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindungnya hak-
hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga.
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9.5.  Kasasi demi kepentingan hukum.

Dalam praktik peradilan terminologi pemeriksaan tingkat kasasi demi 
kepentingan hukum disebut dengan istilah ”kasasi Jabatan.”634 Kasasi ini hanya 
dapat dilakukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya terhadap semua putusan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain daripada 
Mahkamah Agung, baik dalam perkara-perkara pidana, perdata maupun Tata 
Usaha Negara (TUN). Dalam konteks di atas, dapat disebutkan lebih detail 
bahwasanya hanya terhadap putusan judex factie yang telah berkekuataan hukum 
tetap dapat dilakukan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum. Semangat 
dasar dibentuknya kasasi demi kepentingan hukum ialah sebagai instrumen yang 
berfungsi untuk menjalankan fungsi menjaga kesatuan hukum. Oleh M.H Silaban 
Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dijelaskan sebagai:

Kasasi demi kepentingan hukum dilakukan, bukan untuk kepentingan 
para pihak tetapi untuk kepentingan hukum, karena kepentingan para pihak 
tidak berubah dari yang sudah ditentukan dalam putusan judex facti. Putusan 
yang dikasasi itu dinilai mengandung kekeliruan hukum, atau cacat hukum. 
Di dalamnya ada penerapan  hukum yang salah, dan demi kepentingan hukum 
Mahkamah Agung membatalkan putusan yang salah itu. Putusannya bukan demi 
kepentingan para pihak tetapi demi kepentingan hukum. Demi kepentingan 
hukum, karena putusan kasasi itu bukan untuk merubah status hukum para pihak 
yang sudah ditetapkan dalam putusan judex facti, tetapi hanya untuk menunjukan 
bahwa putusan judex facti itu salah, dan yang benar bagaimana. Karena apabila 
putusan yang cacat hukum tersebut tidak dibatalkan. Maka dikuatirkan lain akan 
mengikuti kekeliruan itu.635

Tata cara pengajuan permohonan kasasi demi kepentingan hukum diatur 
dalam Pasal 260 KUHAP, yaitu:

(1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara 
tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera 
pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai 
risalah yang memuat alasan permintaan itu.

(2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera 
segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

(3)  Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan 
itu kepada Mahkamah Agung.

634 M.H. Silaban, Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana, Sumber Ilmu Jaya, 1997, h.397-398.
635 Ibid.
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Dalam Hukum Acara Pidana Kasasi Demi Kepentingan Hukum diatur 
dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP yang berbunyi

Pasal 259
(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada 
Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh 
Jaksa Agung.

(2)  Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak 
yang berkepentingan.

Pasal 260
(1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara 

tertulis oleh JaksaAgung kepada Mahkamah Agung melalui panitera 
pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai 
risalah yang memuat alasan permintaan itu.

(2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera 
segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

(3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan 
itu kepadaMahkamah Agung.

Pasal 261
(1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah 

Agung disampaikankepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang 
bersangkutan dengan disertai berkasperkara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) 
berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 262
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260, dan Pasal 
261 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum 
terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”
Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara kasasi demi kepentinga\n hukum diatur dalam Pasal 45 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

Pasal 45
(1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh 

Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha 
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negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama 
atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan sebagaimana 
dimaksudkan Pasal 44 ayat 1 huruf a.

(2) Permohonan kasasi tersebut dalam ayat 1 dapat diajukan hanya 1 (satu) 
kali.

(3) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak 
yang berperkara.”

Secara ringkas kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum yang 
diberikan oleh Undang-Undang kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan 
Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang telah berkekuatan hukum tetap 
yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau pertanyaan hukum (question 
of law) yang penting bagi perkembangan hukum, yang apabila diputus oleh 
Mahkamah Agung dapat menjadi suatu yurisprudensi (putusan-putusan Hakim 
terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau 
badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama) baru. Dalam 
Kasasi Demi Kepentingan Hukum pada dasarnya hanya untuk kepentingan hukum 
semata, bukan untuk kepentingan dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak 
mengikat bagi para pihak yang bersengketa.636 Kewenangan kasasi demi kepentingan 
hukum merupakan hak prerogatif dari Jaksa Agung. Wewenang tersebut tercantum 
dalam Pasal 35 Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi: 
”Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam 
perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”

Sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum nyaris 
tidak pernah dipergunakan oleh Jaksa Agung, setidak-tidaknya dalam kurun 
waktu pasca pemberlakuan KUHAP hingga era reformasi saat ini hanya didapati 
satu putusan yang diajukan oleh Jaksa Agung melalui mekanisme Kasasi Demi 
Kepentingan Hukum.637

636 Arsil dan Yura, Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan. www.leip.or.id/
artikel/101-kasasi-demi-kepentingan-hukum-penunjang-fungsi-mahkamah-agung-yang-terlupakan.html

637 Menurut M.H. Silaban, upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum sudah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang 
Mahkamah Agung Indonesia (UUMAI) tahun 1950 yang diatur di dalam Pasal 17 dimana pemohonnya adalah Jaksa Agung 
karena jabatannya. Kemudian Kasasi Demi Kepentingan Hukum itu dimuat dalam undang-undang yang menggantinya yaitu 
dalam Pasal 50 (2) UU No. 13 Tahun 1965. Beberapa putusan MA terkait dengan pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum 
yang diajukan oleh Jaksa Agung antara lain adalah: Putusan No. 155K/Kr/1955 tanggal 28 April 1959, Putusan No. 178K/
Kr/1961 tanggal 29 Mei 1962, Putusan No. 33K/Kr/1962 tanggal 14 Agustus 1962, Putusan No. 174K/Kr/1962 tanggal 25 Juni 
1963, Putusan No. 13K/Kr/1964 tanggal 2 Juni 1964, putusan No. 25K/Kr/1964 tanggal 7 Juli 1964, Putusan No. 186K/Kr/1979 
tanggal 5 september 1979. Pasca berlakunya KUHAp ditemukan satu putusan yang diajukan Jaksa Agung yaitu Putusan No. 
1828K/PID/1989 tanggal 5 Juli1990. (M.H. Silaban, Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana,Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1997, hal. 
401-402.
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Kasasi  Demi Kepentingan Hukum: Putusan Bebas Kasus Korupsi

SEMARANG638 Rabu, 26 September 2012 12:06 WIB

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah siap mengeksekusi mantan Bupati Sragen Untung 
Wiyono sebagai bentuk pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung terkait 
kasus korupsi APBD Kabupaten Sragen tahun 2003-2010. Kami siap melakukan 
eksekusi terhadap yang bersangkutan jika sudah menerima salinan putusan 
dari MA,” kata Kepala Kejati Jateng Bambang Waluyo di Semarang, kutip Antara, 
Selasa (25/9).

Putusan kasasi MA menyatakan bahwa Untung Wiyono dijatuhi hukuman 
selama tujuh tahun penjara dengan denda Rp200 juta dan diwajibkan membayar 
uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp11 miliar.

Kajati menjelaskan, teknis pelaksanaan putusan eksekusi adalah dengan 
melakukan pemanggilan Untung Wiyono sebanyak tiga kali. “Jika setelah 
dilakukan tiga kali pemanggilan yang bersangkutan tidak memenuhinya maka 
akan dilakukan upaya paksa,” ujarnya. Sebelumnya, Kejati Jateng secara resmi 
mengajukan kasasi ke MA terkait dengan vonis bebas mantan Bupati Sragen 
Untung Wiyono yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi Semarang pada Selasa (10/4).Materi dalam memori kasasi sebanyak 46 
halaman tersebut antara lain jaksa penuntut umum menilai vonis bebas Untung 
Wiyono bukan pembebasan murni karena materi putusan hakim sebenarnya 
telah membuktikan adanya perbuatan terdakwa yang melawan hukum berupa 
tindak pidana korupsi. Terbitnya putusan kasasi dari MA tersebut membatalkan 
putusan bebas majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Semarang 
atas terdakwa Untung Wiyono.

Kejati Sumatera Utara Daftarkan Kasasi Rahudman 
Selasa, 27 Agustus 2013 09:40 Berita Utama Soal Vonis Bebas di Pengadilan 

Tipikor Medan639

Medan-andalas Akhirnya,  Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) 
resmi mengajukan kasasi putusan bebas terdakwa Rahudman Harahap pada 
kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Pendapatan Penghasilan Aparatur 
Pemerintahan Daerah Tapanuli Selatan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 
Negeri Medan. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama 
mengatakan, tim JPU telah mendaftarkan akta permohonan kasasi ke Pengadilan 

638   http://www.harianterbit.com/2012/09/26/kejati-siap-eksekusi-mantan-bupati-sragen/
639   http://harianandalas.com/Berita-Utama/Kejatisu-Daftarkan-Kasasi-Rahudman
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Tipikor Medan, Senin (26/8). “Hari ini, Senin (26/8), tim jaksa penuntut umum telah 
mengajukan akta permohonan kasasi dan diterima wakil panitera Pengadilan 
Tipikor Medan,” katanya.

Untuk selanjutnya, kata Chandra, JPU akan menyusun memori atau 
alasan-alasan kasasi selama 14 hari ke depan. Selanjutnya, Pengadilan Tipikor 
yang akan mengirimkan kasasi ke Mahkamah Agung. 

Meski di pengadilan tingkat pertama bebas, juru bicara Kejatisu ini, 
yakin Mahkamah Agung nantinya akan memvonis Rahudman bersalah sesuai 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumut yang menuntut Rahudman 4 
tahun penjara. Sinyal Kejaksaan akan melakukan upaya hukum kasasi atas vonis 
bebas terdakwa Wali Kota Medan nonaktif Rahudman Harahap terkait kasus 
korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Tapanuli 
Selatan Tahun 2005 sebelumnya sudah disampaikan Jaksa Agung, Basrief Arief di 
Jakarta, Jumat (23/8). “Kita hormati putusan pengadilan, sepanjang masih ada 
upaya hukum, kita akan melakukan upaya hukum, upaya hukum itu kasasi,” kata 
Basrief Arief 

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (15/8) lalu, 
membebaskan terdakwa Wali Kota Medan nonaktif Rahudman Harahap terkait 
kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) 
Tapanuli Selatan Tahun 2005 senilai Rp2,071 miliar. 

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim diketuai Sugianto menyebutkan 
Rahudman saat menjabat Sekretaris Daerah diyakini tidak terbukti ikut 
menandatangani pencairan dana TPAPD Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) Tahun 
2005. Selain itu, Rahudman juga tidak ada menikmati dana TPAPD Pemkab Tapsel 
yang telah dikeluarkan tersebut, bahkan saat pencairan dana TPAPD tersebut, 
Rahudman sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab 
Tapsel. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan memvonis 
bebas Rahudman dari segala dakwaan dan tuntutan kasus korupsi, karena 
memang tidak terbukti.

Dalam kesempatan itu, ketua Majelis Hakim Sugianto juga minta 
nama baik Rahudman Harahap dapat direhabilitasi secepatnya. Majelis Hakim 
Pengadilan Tipikor Medan memberikan waktu selama 14 hari untuk mengajukan 
kasasi.

Putusan bebas itu merupakan catatan sejarah untuk pertama kalinya 
dalam perkara kasus korupsi sejak berlakunya pengadilan Tipikor di Sumut di PN 
Medan sejak Tahun 2012 lalu. Penasehat Hasrul Benny Harahap selaku tim kuasa 
hukum Rahudman Harahap, sangat memberikan apresiasi terhadap putusan 
tersebut. Mengenai status Rahudman semasa persidangan di non aktifkan 
dari jabatannya Walikota Medan, Benny hanya mengatakan itu dikembalikan 
lagi kepada Kementerian Dalam Negeri. Secara terpisah, Polim SH, selaku tim 
penuntut umum langsung menyatakan mengajukan kasasi ke Mahkamah 
Agung atas putusan majelis hakim yang membebaskan Rahudman.
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9.6 Peninjauan Kembali

Menurut Soediryo, “peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang 
dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan 
hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.”640

Pengertian peninjauan kembali. Kata peninjauan kembali diterjemahkan 
dari kata “Herziening”, MH.Tirtaamijaya menjelaskan herziening sebagai berikut: 
itu adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi 
tetap-jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan 
hakim yang merugikan si terhukum…, kalau perbaikan itu hendak dilakukan 
maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan 
hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu…, jika ia mengetahui keadaan itu, 
akan memberikan putusan lain.

Dalam buku yang lain menyatakan bahwa peninjauan kembali atau biasa 
disebut Request Civiel adalah meninjau kembali putusan perdata yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu 
tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka 
putusan hakim akan menjadi lain.

Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh MA. Peninjauan kembali 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 
dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang 
terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat 
dimintakan peninjauan kembali kepada MA, dalam perkara perdata dan pidana 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970).
a).  Syarat-syarat Peninjauan Kembali 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali 
diantaranya sebagai berikut :

1.  Diajukan oleh pihak yang berperkara.
2.  Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3.  Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-

alasannya.
4.  Membayar panjar biaya peninjauan kembali.
5.  Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara 

pada tingkat pertama.

640  H. Rusli Muhammad, Op. Cit, hal: 285. Rusli Muhammad, H, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Penerbit: PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung
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Adapun yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah para pihak 
yang berperkara atau ahli warisnya (yang dapat dibuktikan dengan akta dibawah 
tanda tangan mengenai keahliwarisannya yang didelegasi oleh Ketua Pengadilan 
Agama) apabila pemohon meninggal dunia (Pasal 68 UU No. 14 Tahun 1985),  juga 
bisa dengan wakil yang secara khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan 
PK dengan bukti adanya surat kuasa. Adapun Permohonan PK diajukan dalam 
masa tenggang waktu yang tepat yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari.

b).  Alasan-alasan peninjauan kembali.
 Beberapa alasan diajukannya peninjauan kembali, antara lain :

1.  Adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat 
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan 
pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.

2.  Apabila perkara sudah diputus, tetapi masih ditemukan surat-surat 
bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa 
tidak dapat ditemukan.

3. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan 
sebab-sebabnya.

4. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu yang sama, 
atau dasarnya sama, diputuskan oleh pengadilan yang sama tingkatnya, 
tetapi bertentangan dalam putusannya satu sama lain.

5. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata. (Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985).

c).  Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)
Permohonan PK dapat dicabut selama belum diputuskan, dalam dicabut 

permohonan peninjauan kembali (PK) tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat 
(3) UU No. 14 Tahun 1985).Pencabutan permohonan PK ini dilakukan seperti 
halnya pencabutan permohonan kasasi.

Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 
putusan berupa pemida naan, terpidana atau ahli warisnya dapat meng ajukan 
peninjauan kembali.Pengajuan dapat di kuasakan kepada penasehat hukum.

Permohonan peninjauan641 kembali diajukan ke pada Panitera Pengadilan 
yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, tanpa diba tasi tenggang 
waktu.Ketua menunjuk Hakim yang tidak meme riksa perkara semula yang 

641 Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997. 
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dimintakan penin jauan kembali itu untuk memeriksa dan memutusnya, berita 
acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Penuntut Umum, Pemohon dan 
Panitera.Bila permohonan ditujukan terhadap putusan pengadilan banding, maka 
tembusan berita acara serta berita acara pendapat dikirimkan ke penga dilan banding 
yang bersangkutan.Permintaan peninjauan kembali tidak menang guhkan maupun 
menghentikan pelaksanaan dari putusan.Permohonan peninjauan kembali yang 
terpi dananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutuskan dalam 
tingkat pertama:

a. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan kepada Pengadilan 
yang memu tus dalam tingkat pertama (Pasal 264 ayat 1 KUHAP).

b. Hakim dari Pengadilan yang memutus da lam tingkat pertama membuat 
penetapan untuk meminta bantuan pemerik saan kepada Pengadilan 
Negeri tempat pe mohon peninjauan kembali berada.

c. Berita Acara Persidangan dikirim ke Peng adilan yang telah meminta 
bantuan peme riksaan.

d. Berita Acara Pendapat dibuat oleh Peng adilan tingkat pertama yang 
telah memu tus pada tingkat pertama.

Contoh-contoh Kasus: Putusan Peninjauan Kembali:
Putusan Bebas Peninjauan Kembali

Jakarta, GATRAnews 642

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan 
bebas terhadap terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI), Sudjiono Timan setelah Peninjauan Kembali (PK)-nya dikabulkan majelish 
hakim PK MA. “Ini dia, kita akan kaji dulu putusannya, kita terima dulu, kita baca, 
kemungkinannya seperti apa,” kata Jaksa Agung Basrief Arief di Kejaksaan Agung, 
Jakarta, Jumat, (23/8/2013) saat disinggung tentang langkah hukum yang akan 
dilakukan terkait putusan bebas tersebut.

Basrief mengaku akan mempelajari putusan tersebut, pasalnya hingga 
saat ini, kejaksaan belum menerima salinan putusan bebas atas terpidana 
yang merugikan negara sebesar Rp 396 miliar itu. Padahal Perkara ini diputus 
oleh majelis PK yang diketuai Hakim Agung Suhadi dengan anggota Sophian 
Martabaya dan Andi Samsan Nganro serta dua hakim adhoc tindak pidana 
korupsi, Sri Murwahyuni dan Abdul Latif pada 13 Juli 2013.

642 http://www.gatra.com/hukum-1/37104-kejagung-akan-pelajari-putusan-bebas-sudjiono-timan.html
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Sudjiono Timan yang merupakan terpidana korupsi kasus BLBI dan 
dinyatakan buron, PK-nya dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Dalam amar 
putusannya, majelis hakim menemukan kekeliruan dalam putusan kasasi yang 
memvonis Sudjiono selama 15 tahun penjara, yakni terkait perbuatan melawan 
hukum (PMH) oleh Sudjiono. 

Majelis PK menilai PMH secara material bisa melanggar ketidakpatutan 
dan ketidakhati-hatian. Sudjiono Timan adalah Direktur Utama PT Bahana 
Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Tindakannya dinilai merugikan negara 120 
juta dolar AS dan Rp 98,7 juta. Di tingkat kasasi, MA mengabulkan permohonan 
Jaksa. Ketua Majelis Kasasi Bagir Manan menjatuhkan vonis 15 tahun dan denda 
Rp 50 juta kepada Sudjiono dan membayar uang pengganti Rp 369 miliar. 
Namun, hingga saat ini kejaksaan belum dapat mengeksekusi Sudjiono Timan. 
Sebab, sejak 7 Desember 2004, keberadaan Sudjiono Timan tidak diketahui dan 
telah ditetapkan menjadi buronan. (IS)

Sindonews.com – Kamis 22 Agustus 2013 12643 

Peninjauan Kembali (PK) buronan kasus korupsi PT Bahana Pembinaan 
Usaha Indonesia (BPUI), Sudjiono Timan telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung 
(MA). Kendati, pada tingkat kasasi Sudjiono telah divonis 15 tahun penjara. Hal 
tersebut dinilai akan menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan 
Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang menyatakan sidang 
pemeriksaan permohonan PK harus dihadiri oleh terpidana atau ahli warisnya 
secara langsung dan tidak diperbolehkan untuk diwakili oleh penasihat hukum. 
“MA telah mengabulkan permohonan PK kuasa hukum pemohon Sudjiono 
Timan,” kata panitera Mahkamah Agung (MA) dalam website resmi MA, Kamis 
(22/8/2013). Untuk diketahui, perkara bernomor 97 PK/Pid.Sus/2012 tersebut 
diadili oleh Ketua Majelis Hakim, Suhadi yang didampingi oleh Andi Samsan 
Nganro, Sophian Marthabaya dan dua hakim ad hoc sebagai anggotanya. Sudjiono 
sendiri telah dinyatakan buron setelah MA pada tingkat kasasi menjatuhkan vonis 
bersalah dan menghukum Sudjiono 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 
juta, serta diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp369 miliar. 
Lalu pada 3 Desember 2004, setelah putusan kasasi, Sudjiono menghilang dan 
Jaksa selaku eksekutor pun tidak mengetahui keberadaan Sudjiono. Sementara 
itu, sampai saat ini pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani kasus 
korupsi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), telah menyita aset milik 
Dirut PT BPUI itu bahkan telah melelangnya.

643 http://nasional.sindonews.com/read/2013/08/22/13/774272/ma-kabulkan-pk-buronan-kasus-korupsi
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SURYA Online, SURABAYA – 27 September 2013644  

Adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) terkait uang kasda 
rupanya mendapat perlawanan mantan Bupati Sidoarjo sekaligus terpidana, Win 
Hendrarso. Itu dibuktikan ketika mantan bupati dua periode ini mengajukan 
Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya. 

Kuasa hukum Win Hendrarso, Samba Perwirajaya menjelaskan, pihaknya 
memang sedang menyusun berkas PK terkait kasus ini. “Ini masih kami susun 
berkas PKnya,” terangnya kepada wartawan, Jumat (27/9/2013). Dijelaskan, begitu 
berkas ini tuntas, maka pihaknya langsung mendaftarkan PK ini ke MA melalui 
Pengadilan Tipikor Surabaya yang ada di Jl Raya Juanda. Namun dia belum bisa 
menjelaskan secara rinci materi PK itu, karena saat ini masih digarap. Yang pasti, 
dia memperkirakan PK akan selesai pada akhir pekan ini. “Kemungkinan besar, 
PK ini akan kami daftarkan pada Senin (30/9) atau Selasa (1/10/2013) depan,” 
tuturnya.  Pihaknya melihat, adanya pengajuan PK itu membuktikan bahwa 
terpidana tak akan menghilangkan jejak atau melarikan diri. Bagaimanapun, 
proses hukum lewat PK ini menunjukkan itikad baik dan penghormatan dari 
terpidana. “Kami komitmen dalam persidangan PK nanti,” urainya.

Mengenai surat pemanggilan dari Kejari Sidoarjo, Samba   mengakui 
sudah menerimanya. Surat yang diterima adalah pemanggilan pertama. “Ini 
juga langkah kami untuk menghormati proses hukum yang berjalan,” tegasnya. 
Kepala Kejati Jatim, Arminsyah menjelaskan, proses hukum terkait eksekusi Win 
Hendrarso diserahkan kepada Kejari Sidoarjo. “Kami hanya mengawasi proses 
pelaksanaannya saja,” ujarnya. Untuk diketahui, salinan putusan MA sudah 
diterima oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. 

Dalam putusan kasasi bernomor 1891 K/Pid.Sus/2012 itu disebutkan, 
majelis hakim agung yang diketuai Suharuddin Utama mengabulkan kasasi 
yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Sidoarjo.  Win dinyatakan 
terbukti melakukan korupsi bersama-sama dan divonis 5 tahun penjara, denda 
Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Win juga diharuskan membayar uang 
pengganti kerugian negara sebesar Rp 2 miliar. Bila tidak mampu membayar 
selama sebulan maka aset dan harta bendanya akan disita dan dilelang untuk 
diberikan kepada negara. Atau diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. 
Kasus ini sendiri terkuak pada 2011 silam.

                             

644 http://surabaya.tribunnews.com/2013/09/27/win-hendrarso-ajukan-pk
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Dawud Djatmijko

•	 Perkara	 No.	 10/PUU-IV/2006	 yang	 menguji	 UU	 No.	 30/2002	
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) 
dengan pemohon MHI dengan putusan tidak dapat diterima 
Putusan Judicial Review MA Terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang 
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BAB 10
Pelaksanaan Putusan
Toetik Rahayuningsih & Indria Wahyuni

10.1 Pendahuluan

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang Undang Dasar Negara 1945 
BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 
2009. Undang-undang Dasar Negara 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan 
Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam 
penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan pada Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2009, 
yaitu:

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 
ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman 
bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, 
kecuali hal- hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang 
Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial 
bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya 
mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No 40 Tahun 
2009 yaitu: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Kelambanan eksekusi putusan perkara pidana, khususnya dalam perkara 
korupsi akhir-akhir ini kerap menimbulkan persoalan dalam praktik. Sumber 
masalahnya terletak pada salinan putusan yang belum dikirim secara resmi baik 
kepada terpidana atau penasihat hukumnya maupun kepada jaksa selaku eksekutor. 
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Dalam beberapa kasus korupsi, terpidana dan kuasanya menolak dieksekusi kalau 
hanya dengan petikan putusan. Contohnya: kasus Gubernur Bengkulu non-
aktif Agusrin M. Najamuddin, Bupati Subang non-aktif Eep Hidayat, Bupati 
Lampung Timur Satono, dan Walikota Bekasi non-aktif Mochtar Mohammad. 
Keempatnya divonis bebas di pengadilan tingkat pertama, tetapi di tingkat 
kasasi divonis bersalah. Mochtar, lewat kuasa hukumnya Sirra Prayuna, menolak 
eksekusi oleh jaksa KPK lantaran belum menerima salinan putusan kasasi dari 
panitera Pengadilan Tipikor Bandung. Penolakan serupa datang dari kuasa hukum 
Agusrin, Marthen Pongrekun.Mereka menilai eksekusi hanya “bermodalkan” 
sebuah petikan putusan adalah ilegal dan melanggar Pasal 270 KUHAP. KUHAP 
menyatakan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh 
jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. 
Dasar eksekusi, menurut mereka, adalah salinan putusan resmi, bukan petikan 
putusan.       

Kejaksaan mengalami kesulitan mengeksekusi ketiga terpidana (Eep, 
Agusrin, Satono) itu lantaran belum memperoleh salinan putusan lengkap dari 
Mahkamah Agung (MA), sehingga proses eksekusi tidak bisa berjalan cepat. 
Jaksa Agung Basrif Arief sendiri mengaku dilema karena ada sejumlah kasus 
yang terpidananya tidak mau dieksekusi hanya dengan petikan putusan terutama 
menyangkut terpidana perkara-perkara besar.645

KUHAP mengatur pelaksanaan putusan pengadilan dalam Pasal 270 – 276: 
Putusan pengadilan dilaksanakan oleh Jaksa. Jenis-jenis putusan pengadilan 
meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 10 KUHP).

a. Pidana Pokok, terdiri dari:
1. Pidana mati;
2. Pidana penjara (seumur hidup atau tertentu )
3. Pidana kurungan 
4. Denda

b. Pidana Tambahan
1. Perampasan barang-barang
2. Pencabutan hak
3. Pengumuman putusan hakim

645 Problematik Eksekusi Putusan Terpidana Korupsi diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8b8fe348486/
problematik-eksekusi-putusan-terpidana-korupsi
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Pengawasan dan pengamatan putusan  pengadilan dilakukan oleh hakim 
pengawas dan pengamat (Hakim WASMAT).  Perancis− menyebutnya sebagai 
Juge de l’ application des peines (1959)− Belanda menyebutnya sebagai Executie 
rechter

10.2 Putusan Perkara Pidana

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur 
pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van 
gewijsde) berkaitan perkara pidana yaitu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 
22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :
1.   Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi 

dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara 
Pidana; 

2.  Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 
yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau 

3. Putusan kasasi.
 Suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) 

adalah:
a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding 

setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah 
putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 233 ayat 2 jo. Pasal 234 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), kecuali untuk putusan 
bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van rechts vervolging), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena 
putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 
KUHAP). 

b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam 
waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan 
kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat 1 jo. Pasal 246 
ayat 1 KUHAP).

c. Putusan kasasi
 Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat diajukan 
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peninjauan kembali menurut pendapat M. Yahya Harahap646 sebagai 
berikut:

“Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, 
upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap 
putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum 
biasa berupa banding atau kasasi.Upaya hukum peninjauan 
kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa 
banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan 
kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan 
kasasi.”

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap tersebut, putusan yang diajukan 
peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali justru karena putusan telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding 
atau kasasi.Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menangguhkan maupun menghentikan 
pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 ayat 1 KUHAP).

Pengaturan secara umum upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam 
Pasal 263 s.d. Pasal 269 KUHAP. Putusan perkara pidana yang dapat diajukan 
peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 
263 ayat 1 KUHAP). Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar antara 
lain (Pasal 263 ayat 2 KUHAP):

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika 
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, 
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima 
atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih 
ringan;

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu 
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan 
putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan 
satu dengan yang lain;

646 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Cet.II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 615.
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c.       Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan 
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Baik putusan perkara pidana maupun putusan perkara perdata, pengajuan 
peninjauan kembali keduanya diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua 
pengadilan yang memutus pada tingkat pertama (lihat Pasal 264 KUHAP jo. Pasal 
70 UUMA).

Jadi, suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang diajukan 
peninjauan kembali, statusnya tetap sebagai putusan yang memiliki kekuatan 
hukum tetap serta tidak menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan.

10.3  Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Executie)

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 
dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP, Pasal 27 ayat 1 huruf b undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) 
dengan mempergunakan sarana administrasi berupa surat perintah pelaksanaan 
putusan pengadilan (P-48), Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-
8), butir 14 Kepmenkeh No. M-14.PW.07.03 Tahun 1983 dan Surat Jam Pidum 
No.B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 Perihal Eksekusi Putusan Pengadilan.

Pada kasus Tindak Pidana Korupsi ini, tata cara pelaksanaan putusan 
pengadilan yang paling tepat yaitu berada pada Pasal 273 dan 274 KUHAP sebab 
berintikan pada kerugian Negara yang harus diganti oleh terdakwa kasus tindak 
Pidana korupsi. Pada Pasal 273 ayat 1 dan 2 KUHAP terpidana dijatuhi pidana 
denda, cara pelaksanaannya dilakukan terpidana diberi jangka waktu membayar 
denda tersebut selama satu bulan, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat 
pidana denda harus segera dibayar.

Apabila ada alasan yang kuat sehingga denda belum dibayar, jangka waktu 
satu bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. Untuk kasus 
tindak pidana korupsi ini juga mengenal pidana penjara dan pidana denda yang 
secara jelas ditentukan pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada Pasal 2 ayat 1 juga 
dijelaskan bahwa dalam hal untuk tindak pidana korupsi pidana mati juga dapat 
dijatuhkan. Ini sesuai dengan putusan pengadilan pelaksanaan pidana mati ( Pasal 
271 KUHAP). 

Pada kasus Tindak Pidana Korupsi ini juga mengenal uang pengganti yang 
terdapat pada Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 
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bahwa setiap orang yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi 
ini selain mendapat pidana kurungan dan pidana denda juga harus ada uang 
penggantinya sebagai ganti kerugian Negara atas kekayaan Negara yang yang telah 
habis dipakai oleh terdakwa. 

Sama halnya dengan pidana denda, terpidana diberi tenggang waktu untuk 
membayar uang pengganti seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat 2 UU 
No. 20 Tahun 2001 yaitu paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap tenggang 
waktu, jaksa sebagai pelaksana dari putusan pengadilan (Pasal 270 KUHAP), tidak 
dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran uang pengganti. Tidak seperti 
halnya jaksa dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran denda, yaitu yang 
ditentukan dalam Pasal 273 ayat 2 KUHAP, karena pembayaran uang pengganti 
berbeda dengan pembayaran denda. 

Pembayaran kerugian Negara yang harus diganti oleh terdakwa kasus tindak 
Pidana korupsi. Pada Pasal 273 ayat 1 dan 2 KUHAP terpidana dijatuhi pidana 
denda, cara pelaksanaannya dilakukan terpidana diberi jangka waktu membayar 
denda tersebut selama satu bulan, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat 
pidana denda harus segera dibayar. Apabila ada alasan yang kuat sehingga denda 
belum dibayar, jangka waktu satu bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling 
lama satu bulan. Untuk kasus tindak pidana korupsi ini juga mengenal pidana 
penjara dan pidana denda yang secara jelas ditentukan pada Pasal 2 dan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Pada Pasal 2 ayat 1 juga dijelaskan bahwa dalam hal untuk tindak pidana 
korupsi,  pidana mati juga dapat dijatuhkan. Ini sesuai dengan putusan pengadilan 
pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP). 

Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan, sedangkan 
denda merupakan pidana pokok. Di lingkungan Kejaksaan Negeri Medan, pada 
tahun 2010 sering menggunakan uang pengganti selain dari pidana dendanya. 
Pada tahun 2010 ada 4 kasus tindak pidana korupsi yang semuanya terdapat 
uang penggantinya.Tetapi ada satu kasus pada bulan Oktober 2010 yang hanya 
membayar dendanya saja tidak ikut pada pembayaran uang penggantinya. Maka 
si terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 3 bulan yang uang 
penggantinya sebesar Rp.224.343.655.

Berikutnya, sesuai Pasal 273 ayat 3 dan 4 KUHAP jika barang bukti 
dirampas untuk Negara, Jaksa menguasakan kepada Kantor Lelang Negara 
untuk menjual lelang barang bukti itu dalam waktu tiga bulan dan hasil lelang 
dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama Jaksa.Sedangkan jangka waktu 
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tiga bulan untuk melaksanakan lelang dapat diperpanjang dalam waktu paling 
lama satu bulan. Pasal ini juga didukung oleh Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No. 
20 Tahun 2001 yang menjelaskan, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang 
pengganti yang telah diputus oleh pengadilan maka harta bendanya dapat disita 
dan dilelang untuk mengganti uang penggantinya tersebut. 

Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut tidak perlu 
terlebih dahulu minta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau sesudah 
melakukan penyitaan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
setempat untuk mendapatkan persetujuan. Karena peyitaan ini dilakukan bukan 
dalam rangka penyidikan tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan. 
Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa 
tersebut harus dapat memperkirakan harga benda yang disita, yang jika dilelang 
sudah dapat menutupi jumlah uang pengganti seperti yang dimuat dalam putusan 
pengadilan.

Jaksa dalam melakukan penyitaan mempunyai beberapa prosedur yang 
harus dilakukan agar tindakan penyitaan itu sah berdasarkan hukum. Adapun 
prosedur pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap kekayaan tersangka terdiri 
dari: 

Dalam melakukan penyitaan, jaksa harus memiliki surat izin dari ketua 
pengadilan negeri tempat benda yang disita berada. Surat izin penyitaan dari ketua 
pengadilan negeri ini diperlukan dalam hal penyitaan yang dilakukan terhadap 
barang bukti benda tidak bergerak, sedangkan penyitaan yang dilakukan terhadap 
barang bukti benda bergerak, hanya memerlukan penetapan persetujuan dari 
ketua pengadilan negeri setempat. 

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, penyitaan 
barang bukti terhadap surat atau kiriman pos yang dilakukan oleh jaksa penyidik 
dalam tindak pidana korupsi, tidak memerlukan izin dari ketua pengadilan negeri. 
Namun tetap saja dalam praktiknya, adanya izin penyitaan barang bukti dari 
ketua pengadilan negeri menjadi dasar dalam melakukan penyitaan barang bukti 
oleh penyidik. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya izin ataupun penetapan 
persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan setempat, apabila penyitaan tersebut 
dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidik dalam melakukan penyitaan, harus menunjukkan tanda pengenal 
jabatan dari penyidik yang melakukan penyitaan kepada orang darimana benda itu 
disita. Nama petugas yang melakukan penyitaan ini nantinya juga di cantumkan 
dalam berita acara penyitaan.
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a.  Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. 
b.  Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal. 
c.  Memperlihatkan benda yang disita.

Penyidik harus memperlihatkan benda yang disita kepada orang dari mana 
benda itu disita, atau kalau orang bersangkutan tidak ada, dapat juga dilakukan 
terhadap keluarganya.hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kejelasan 
terhadap benda yang disita. Penyidik dalam melakukan penyitaan harus disaksikan 
oleh kepala desa atau ketua lingkungan, dan dua orang saksi. Nama saksi-saksi 
dalam pelaksanaan penyitaan tersebut nantinya dituangkan dalam berita acara 
penyitaan. Syarat orang yang dapat menjadi saksi tidak diatur dalam KUHAP. 
Namun jika diikuti penjelasan dari Pasal 33 ayat 4 KUHAP, yang menegaskan 
bahwa yang menjadi saksi dalam melakukan pengeledahan harus diambil dari 
warga lingkungan yang bersangkutan. 

Pembuatan berita acara penyitaan diatur dalam Pasal 129 ayat 2 KUHAP. 
Adapun hal-hal yang dituangkan dalam berita acara penyitaan terdiri dari: 

a. Turunan berita acara ini disampaikan kepada orang darimana benda itu 
disita dan kepada desa tempat benda tersebut disita. 

b. Penyampaian berita acara ini d. Penyitaan harus disaksikan oleh kepala 
desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi 

c.  Membuat berita acara penyitaan yaitu: a. Kop berita acara penyitaan; b. 
Nama petugas yang ditugaskan melakukan penyitaan; 

d. Nomor dan tanggal surat perintah penyitaan; d. Nama saksi-saksi; e. 
Dokumen atau barang-barang disita;

e. Nama dan alamat orang dari mana benda itu disita; 
f. Tujuan penyitaan; 
g.  Penutup; 
h. Tanda tangan petugas yang melakukan penyitaan dan nama-nama saksi
i. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan dimaksudkan sebagai 

bentuk pengawasan dan pengendalian tindakan penyidik dalam 
melakukan penyitaan. 

Rangkaian tindakan penyitaan tidak berhenti dengan dibuatnya berita 
acara penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan, maka jaksa penyidik melakukan 
penyimpanan barang bukti. Tindakan penyimpanan barang bukti ini berbeda-
beda. Dalam hal barang bukti berupa dokumen, maka jaksa penyidik melakukan 
penyimpanan dokumen sebagai benda sitaan di kantor kejaksaan. Lain halnya 
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apabila barang bukti tersebut berbentuk benda bergerak, maka penyimpanan 
barang bukti dilakukan dengan menitipkannya di Rumah Penitipan Benda Sitaan 
Negara (Ruphasan). Dalam hal barang bukti berupa uang maka barang bukti 
tersebut disimpan dalam rekening khusus yang dimiliki oleh Kejaksaan yang telah 
mendapat izin dari Menteri Keuangan. Apabila barang bukti berupa benda tidak 
bergerak, maka status barang bukti tersebut diberitahukan kepada kepala desa 
ataupun kepala lingkungan dimana barang bukti tersebut berada bahwa benda 
tidak bergerak tersebut disita oleh penyidik. 

Pada Pasal 274 KUHAP dalam aspek pengadilan menjatuhkan juga putusan 
ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, pelaksanaannya dilakukan 
menurut tata cara putusan perdata. Pasal ini juga didukung dengan Pasal 33 dan 
34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa dalam 
hal tersangka meninggal dunia pada waktu penyidikan dan pemeriksaan yang 
secara nyata telah merugikan Negara maka penyidik maupun penuntut umum 
menyerahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata 
terhadap ahli warisnya. Pasal 38 C juga menjelaskan apabila putusan pengadilan 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta 
benda milik terpidana yang  diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi maka 
Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. 

Sedangkan pada Pasal 275 KUHAP mengenai biaya perkara, apabila ada 
lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, biaya perkara dan atau ganti 
kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 KUHAP dibebankan kepada 
mereka bersama-sama secara seimbang. Begitu pula halnya menurut ketentuan 
Pasal 276 KUHAP yang dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, 
pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-
sungguh dan menurut ketentuan undang-undang. 

Sebagai tambahan dari pelaksanaan putusan pengadilan ini perlu kita 
ketahui bahwa pada saat dilaksanakannya proses pengadilan tersebut ada kasus 
bahwa terdakwa dalam hal In Absentia. Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan 
bahwa “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di siding 
pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa 
kehadirannya”. Pasal ini menjelaskan bahwa pada saat dilakukannya proses 
penuntutan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak hadir dalam persidangan (in 
absentia), maka tanpa kehadiran terdakwa pun perkara dapat diperiksa oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan 



481

BAB 10  PELAKSANAAN PUTUSANHUKUM ANTI KORUPSI

putusan pengadilan. Pelaksanan peranan jaksa dalam penyelesaian kasus tindak 
pidana korupsi ini memiliki prosedur yang harus dilewati yang dimulai dari 
penyidikan, penuntutan serta terakhir pelaksanaan putusan pengadilan. Ketiga hal 
ini mempunyai prosedur atau tahapan masing-masing. Dari tingkat penyidikan 
yang harus memenuhi segala persyaratan agar perkaranya dapat dilimpahkan 
kepada tingkat penuntutan, sehingga dari penuntut umum memberikan turunan 
surat pelimpahan berkas perkara beserta surat dakwaan (Pasal 143 ayat 4 
KUHAP) kepada tersangka atau penasihat hukumnya, turunan surat pelimpahan 
berkas perkara disampaikan kepada penyidik, dan penyampaian turunan surat 
pelimpahan berkas perkara kepada tersangka dan penyidik dilakukan penuntut 
umum bersamaan waktunya dengan penyampain berkas perkara pengadilan. 
Proses selanjutnya, dilakukan persidangan terhadap tindak pidana sampai perkara 
bersangkutan diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
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