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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Korupsi merupakan musuh bagi setiap Negara di dunia. Korupsi yang 

telah mengakar akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu 

negara. Ketidakberhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin 

melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat 

terlihat dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat 

terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara tersebut. 

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum. Dari Pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia 

berdasarkan hukum (Rechtstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaaan belaka 

(Macshstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang 

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang 

harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk 

dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata 

berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, 

dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem 
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bekerjanya hokum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan 

hukum.1 

Pemberantasan dan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana korupsi 

tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat 

terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Umumnya tindak pidana 

korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari 

tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai 

tersangka, maka di antara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi 

sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara 

terorganisir dalam lingkungan kerjanya. 

Secara umum dalam setiap negara hukum dapat dilihat bekerjanya tiga 

prinsip dasar yaitu supremasi hukum, kesetaraan atau persamaan kedudukan di 

depan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan 

hukum. Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat 

ciri-ciri adanya:2 

1. Jaminan perlindungan hak asasi manusia ; 

2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka ; 

Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun 

warga negara dalam bertindak harus berdasarkan atas dan melalui hukum. 

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 

 
1 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta,  2007, h. 1. 
2
 Sekjen MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. MPR-RI, Jakarta, 2005, h. 45. 
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Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti 

Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan 

dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah 

penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.  

Dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang berlaku di Indonesia saat ini terdapat beberapa hal yang merupakan 

penerapan ketentuan-ketentuan di antaranya: 

A. Adanya beban pembuktian terbalik, tindak Pidana Korupsi yang nilainya 

kerugian Negaranya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) jaksa 

penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya tindak 

pidana korupsi, sedang terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya diatas 

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) terdakwalah yang membuktikan bahwa 

uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi ; 

B. Adanya pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus, hal ini 

diberlakukan bagi delik korupsi yang nilainya Rp. 5.000.000,- (lima juta) 

atau lebih ; 

C. Pengambilalihan beberapa pasal dari KUHP, menjadi pasal-pasal delik 

korupsi dan mencabut pasal-pasal tersebut dari KUHP. 

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat 

merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan 

kerugiankerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat 

bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk 
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dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat 

dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsabangsa di dunia.3 

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat 

untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali 

dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan 

kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk 

korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan 

dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia. 

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas 

sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya 

dalam 7 tipologi korupsi, yaitu:4 

1. Korupsi transaktif (transactive corrution). Di sini menunjukan kepada 

adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima 

demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan 

tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya; 

2. Korupsi yang memeras (extortive corruption) adalah jenis korupsi di mana 

pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang 

sedang mengancam dirinya, kepentingannya , atau orang-orang dan halhal 

yang dihargainya; 

3. Korupsi investif (investive corruption) adalah perilaku korban korupsi 

dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan 

 
3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, h, 

133. 
4 Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra 

Aditya Bakti, Bandung,  2008, h. 14-15. 
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diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung 

dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan 

diperoleh di masa yang akan datang; 

4. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) adalah penunjukan yang 

tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan 

dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang 

mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada 

mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku; 

5. Korupsi defensif (defensive corruption) di sini pemberi tidak bersalah 

tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam 

menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosalah memberikan kepada 

penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta 

selebihnya; 

6. Korupsi otogenik (autogenic corruption) suatu bentuk korupsi yang tidak 

melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri; 

7. Korupsi dukungan (supportive corruption) di sini tidak langsung 

menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan 

yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang 

sudah ada. 

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit 

yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga 

pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada 

kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga pencegahannya pun 
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makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam 

setiap aspek kehidupan. 

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara 

pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, 

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh 

pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih 

tersendat-sendat sampai sekarang.5 Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi 

berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat 

menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan 

kroninya.6 

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra 

Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Transparancy International dan Political and 

Economic Risk Consultancy yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati 

kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui 

bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak 

hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat secara luas.7 Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat 

Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke 

semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya 

 
5 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar 

Maju, Bandung, 2004, h, 1. 
6 Ibid. 
7 Nyoman Serikat Putra Jaya, op.cit, h, 57. 
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adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja 

berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.8 

Jadi, disini tampak jelas dari kedua pendapat pakar tersebut baik secara 

langsung atau tidak langsung bahwa Korupsi memang tidak dapat dilepaskan dari 

kekuasaan, sehingga Robert Klitgaard dengan mendasarkan Webster’s Third New 

Internasional Dictionary menyatakan bahwa korupsi adalah ajakan (dari seorang 

pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya 

(misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran.9 Sedangkan Evi Hartanti dengan 

mendasarkan pada Ensiklopedia Indonesia menegaskan korupsi merupakan gejala 

di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan 

terjadinya penyuapan, pemalsuan, dan ketidakberesan lainnya.10 

Persinggungan antara tindakan yang korup dengan jabatan juga ditegaskan 

oleh John Kaplan, organisasi kepolisian yang mungkin dikenal sebagai korup juga 

dilambangkan dengan suatu tingkat penguatan organisasi yang membatasi 

pengenalan yang inovatif dan tingginya martabat pejabat yang tidak melindungi 

korupsi dan kekerasan sesuai dengan peraturan yang ada.11 Di sini terlihat atau 

menggambarkan adanya peluang dan kedekatan korupsi dengan suatu jabatan 

dalam pemerintahan. 

 
8 Ibid. 
9 Robert Klitgaard (diterjemahkan oleh Yayasan Obor), Membasmi Korupsi, Yayasan Obor 

Indonesia, Jakarta, 1998, h, 29. 
10 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h, 8. 
11 Jhon Dombrink, dalam Thomas Barker & David L. Carter, Police Deviance (Penyimpangan 

Polisi), Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, h, 132. 
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Oleh karena korupsi sangat berkaitan dengan kekuasaan maka, Korupsi 

dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan rakyat Robert Klitgaard 

merinci beberapa hal akibat korupsi di antaranya :12 

A. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke 

tangan yang tidak berhak. 

B. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi 

pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang 

tidak memenuhi syarat. 

C. Kepolisian sering kali karena telah disuap pura-pura tidak tahu bila ada 

tindak pidana yang seharusnya diusutnya. 

D. Pegawai pemerintah daerah menggunakan sarana masyarakat untuk 

kepentingan pribadi. 

E. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, warga masyarakat harus 

memberi uang pelicin kepada petugas bahkan kadang-kadang harus 

memberi suap agar surat izin atau lisensi bisa terbit. 

F. Dengan memberi suap, warga masyarakat bisa berbuat sekehendak hati 

melanggar peraturan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, atau 

peraturan lainnya sehingga menimbulkan bahaya bagi anggota masyarakat 

selebihnya. 

G. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar 

sejumlah uang tambahan di luar biaya yang resmi. 

 
12 Robert Klitgaard (alih bahasa oleh Masri Maris), Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam 

Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, h, 1-2. 
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H. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi oleh 

korupsi. 

I. Petugas pajak memeras warga, atau lebih bersekongkol dengan wajib 

pajak, memberikan keringanan pajak pada wajib pajak dengan imbalan 

suap. 

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-

undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi 

yang di dalamnya mencantumkan sifat melawan hukum secara materiel. Hal ini 

sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan umum yang menegaskan bahwa, agar 

dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau 

perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang 

diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi 

perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan 

perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi 

dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan 

masyarakat harus dituntut. 

Selain mendasarkan pada sifat melawan hukum materiel, Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
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juga merumuskan suatu perbuatan korupsi sebagai delik Formil, yaitu delik yang 

perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. 

Perumusan delik formil tersebut terlihat pada kata “dapat” sebelum frase 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, hal ini menunjukkan 

bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur 

perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi korupsi tidak 

selalu menunggu adanya akibat asal ada potensi negara dirugikan atas perbuatan 

yang melawan hukum, sudah dapat dikatakan adanya tindak pidana korupsi. 

Penegasan delik formil tersebut juga tercermin dalam Pasal 4, yang 

menegaskan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 

tidak menghapuskan dipidananya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3. 

Meskipun Undang-undang tentang pemberantasan korupsi telah diganti 

dan diubah hingga 3 (tiga) kali, namun demikian Tindak Pidana Korupsi 

perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik jumlah kasus yang 

terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak 

pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki 

seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karena itu Tindak pidana korupsi telah 

dianggap sebagai suatu perkara “seriousness crime”, “criminal extra ordania”, 

atau “criminal stellionatus” kejahatan luar biasa yang sangat mengganggu hak 

ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar serta 

sangat sulit pembuktiannya, sehingga langkah penanganannya memerlukan pola 

“extra ordinary”. Korupsi memang merupakan musuh nyata yang dihadapi semua 
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negara di belahan dunia. Berdasarkan hasil riset Transparency International 

tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2011, tidak ada satupun negara yang 

disurvei kebal (angka 10) dari tindakan kejahatan kerah putih itu. Rillis IPK 2011 

menunjukan bahwa perilaku korup terjadi di seluruh negara, bahkan di negara 

yang selama ini dianggap “bersih” sekalipun. Hal ini sekaligus menunjukan 

bahwa tantangan terbesar di dunia sebenarnya tidak hanya berkutat pada masalah 

ekonomi tetapi juga korupsi. 

Kondisi penanganan perkara korupsi oleh Pengadilan dan kondisi putusan 

Hakim di Indonesia saat ini, Ketua MA Harifin A Tumpa dalam jumpa pers 

"Catatan Akhir Tahun Kinerja MA" di Gedung MA, Jakarta (Jumat 30/12/2011) 

menyatakan sepanjang perjalanan 2011 Mahkamah Agung menangani 956 kasus 

perkara korupsi dan sebanyak 40 kasus korupsi “diputus bebas” di tingkat kasasi. 

Lebih lanjut dijelaskan:  

“Sepanjang perjalanan 2011, Mahkamah Agung menangani 956 kasus 

perkara korupsi yang masuk melalui pengadilan tindak pidana korupsi dan 

nontipikor. Dari total kasus tersebut, sebanyak 40 perkara kasus korupsi 

diputus bebas di tingkat kasasi. Dengan persentase 10,31 persen dari 

jumlah total 956 perkara masuk ke MA sepanjang tahun 2011 hingga 

Kamis kemarin.  

Meski demikian, Harifin mengungkapkan, total 40 perkara bebas tersebut 

adalah hal yang lumrah. Pasalnya, dalam praktik dan teori putusan bebas, 

hal itu diperbolehkan. "Jadi, yang harus diperhatikan itu seharusnya adalah 

hal-hal yang memengaruhi keputusan hakim. Apakah karena ada indikasi 

korupsi atau kebodohan hakim. Kalau karena ada kebodohan, sudah tentu 

kami akan awasi karier hakim itu nantinya," ungkapnya"13 

 

Melihat kenyataan banyaknya perkara korupsi bebas di pengadilan, Jaksa 

Agung Basri Arief, menyatakan bahwa ada perbedaan persepsi antara Jaksa dan 

 
13 Harifin A Tumpa Ketua MA, dalam jumpa pers "Catatan Akhir Tahun Kinerja MA" di Gedung 

MA, Jakarta, KOMPAS.com Jumat 30/12/2011   
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Hakim, yang dimuat harian Kompas 13 Desember 2011 dalam Topik “87 Perkara 

Korupsi Bebas”, lebih lanjut disebutkan : 

“Sepanjang Januari-Desember 2011, 87 perkara korupsi yang diputuskan 

bebas oleh pengadilan. Menyikapi hal itu, Jaksa Agung Basrief Arief, 

Senin (12/12), di Jakarta, menyatakan, jaksa akan melakukan sejumlah 

langkah, antara lain mengajukan kasasi dan eksaminasi untuk mengetahui 

penyebab putusan itu. Putusan bebas bisa terjadi karena kelemahan di 

tingkat penyidikan, penuntutan, atau ada perbedaan persepsi antara jaksa 

dan hakim.”14 

 

Pernyataan tersebut di atas menunjukan dalam praktek Pengadilan terdapat 

ketidakkonsistenan dan perbedaan interpresi dalam pertimbangan hukum para 

hakim (yuris), perumusan tindak pidana (materiele feit), antara bukti secara nyata 

telah ada “tindak pidana”, atau adanya “perbuatan pidana” (Strafbare Handlung) 

yang dilakukan terdakwa/pembuat (feiten) mengakibatkan terjadi kerugian 

keuangan negara, dengan putusan Hukuman Pidana penjara dan atau denda yang 

ringan maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle 

rechtsvervolging) karena dianggap tidak terbukti. 

Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan 

menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang 

bersangkutan dimana sesudah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan 

menjatuhkan vonis berupa:15 

A. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa; 

B. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi 

bukan perbuatan pidana melainkan perdata; 

 
14 Basrief Arief : Harian Kompas, dalam topik “87 Perkara Korupsi Bebas”. hari Kamis tanggal 13 

Desember 2011, h. 2.   
15

 Hidayat Mana. Penerapan Ancaman Pidana Minimal Dalam Putusan Hakim. Disampaikan 

pada Rakerda 4 Peradilan Lingkungan Mahkamah Agung di Medan. 2010, h. 7. 
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C. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga 

ternyata pembelaan yang memaksa. 

D. Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu : 

E. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; 

F. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; 

G. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup 

dan berkembang dalam masyarakat. 

Demikian juga halnya putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis 

formal dimana putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada 

seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai 

dengan ancaman pidana (Straftmaat) yang tertuang dalam pasal pidana yang 

didakwakan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur 

yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan 

pemidanaan haruslah sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan. Dalam arti hakim 

terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah 

menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Sehubungan dengan 

pernyataan di atas, penulis juga dapat memahami apabila ada hakim yang berani 

menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dengan alasan “rasa 

keadilan dan hati nurani” artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi 

Undang-undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim 
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dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan 

hukum dan penegakan keadilan. 

Dalam praktik, fakta menunjukkan bahwa terjadi pertentangan pada saat 

menerapkan tujuan hukum tersebut secara bersama-sama, karena tidak jarang 

terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, atau antara kepastian 

hukum dan kemanfaatan, ataupun antara keadilan dan kemanfaatan. Misalnya 

saja, dalam kasus-kasus hukum tertentu, hakim yang senantiasa ingin 

menghendaki putusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut hakim 

tentunya) bagi penggugat, tergugat, atau terdakwa, tetapi disisi lain sering 

merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Atau sebaliknya, bila kemanfaatan 

masyarakat luas dipuaskan, maka perasaan keadilan bagi orang tertentu 

dikorbankan. Sehingga Radbruch berkesimpulan bahwa dalam implementasinya 

harus digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, 

kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Dalam 

perkembangan selanjutnya, dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia di 

era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang justru 

bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasuskasus tertentu, sebab bisa jadi 

kemanfaatan lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kepastian hukum atau 

mungkin dalam kasus tertentu kepastian hukumlah yang lebih diprioritaskan 

ketimbang kemanfaatan dan keadilan. 

Hakim (pengadilan) merupakan salah satu dari empat komponen sistem 

peradilan pidana (criminal justice system), dimana menurut Mardjono 

Reksodiputro, sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, 
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salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar 

berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.16 Di dalam pasal 1 

angka 8 KUHAP disebutkanbahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam 

Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang 

melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam undang-undang. 

Hal ini menunjukan bahwa adanya kemandirian atau kebebasan hakim 

dalam menjatuhkan putusan. Ia bebas menentukan timbulnyakeyakinan dalam 

dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan. Di luar 

kerangka itu, tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjatuhkan putusan.17 Adapun sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan 

kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berukualitas. Kemandirian 

para penyelenggara dilakukan dalam meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan 

dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari 

kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.18 

Penanganan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari sistem peradilan 

pidana, karena efektifitas dan keefisienan komponen setiap sistemnya sangat 

dibutukan untuk mendukung keberhasilan tujuan guna memberantas tindak pidana 

 
16

 Mardjono Reksodiputro. Kiminologi dan system Peradialan Pidana. Universitas Indonesia, 

Jakarta. 2007, h. 140. 
17

 Poentang Moerad. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. 

Alumni, Bandung. 2005, h. 24. 
18

 Sarwata. Kebijaksanaan Dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan Di Indonesia. Lemhanas. 19 

Agustus 1997, h. 3-6. 
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korupsi yang semakin meningkat jumlahnya. Hasil kegiatan dari setiap komponen 

akan mempengaruhi komponen yang lain dan akan berpengaruh dalam pencapaian 

tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri. 

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, 

terutama perkara tindak pidana korupsi yang menjadi acuan bagi hakim adalah 

surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta yang 

ditemui selama proses pemeriksaan dipersidangan harus dipertimbangkan dalam 

putusan oleh hakim. Selain itu pertimbangan hakim juga dapat bersandarkan pada 

jurisprudensi putusan-putusan Hakim dalam perkara-perkara tindak pidana 

korupsi. 

Merujuk pada hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Komisi 

Yudisial (KY) RI pada 2007, mengungkapkan adanya berbagai permasalahan 

yang dihadapi oleh hakim dalam proses menangani perkara. Permasalahan itu 

terkait antara lain dengan lemahnya hakim dalam menyusun dasar-dasar 

pertimbangan yang digunakan, lemahnya kemampuan hakim dalam 

menginterpretasikan fakta-fakta hukum, lemahnya kepekaan hakim atas dasar 

teori atau falsafah yang digunakan, dan juga terkait dengan perilaku etik hakim 

dalam menjalankan profesi. Singkatnya proses pembuatan putusan hakim banyak 

mengandung berbagai masalah yang berimplikasi pada produk putusan. Oleh 

karena itu, dapat dinyatakan bahwa ratio decidendi hakim dalam memutus 

perkara-perkara tindak pidana korupsi pada umumnya masih lemah, sehingga 

putusan hakim ini termasuk apa yang disebut sebagai bad law. 
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Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Sanksi Pidana Pada Tindak 

Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Rumusan masalah hukum dalam penelitian ini dikemukakan dalam research 

questions sebagai berikut : 

A. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi pidana pada tindak pidana korupsi dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi? 

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana dalam 

perkara tindak pidana korupsi? 

 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, 

menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian yang 

dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk sanksi pidana pada tindak pidana 

korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana 

dalam perkara tindak pidana korupsi. 
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2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini 

dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

3. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori 

dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut penegakan hukum 

pidana terutama yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sanksi pidana pada 

tindak pidana korupsi. 

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori 

dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut pertimbangan 

hakim dalam memutus sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. 

4. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau 

bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam arti luas untuk meninjau 

kembali bentuk-bentuk sanksi pidana pada tindak pidana korupsi yang 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang 

telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau 

bahan pertimbangan bagi para hakim dalam memutus sanksi pidana dalam 

perkara tindak pidana korupsi. 
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3. Kajian Pustaka 

Korupsi merupakan penyimpangan dari kekuasaan. Kekuasaan yang 

merupakan kemungkinan mengejar tujuan seseorang atau sekelompok orang, 

untuk membatasi jumlah pilihan bagi orang-orang atau kelompok lain dalam 

menentukan sikap mereka. Kekuasaan ini bisa dijalankan yang dijalankan tanpa 

wewenang yang tentunya bertentangan dengan hukum. Korupsi ini dapat 

dimasukkan kategori kekuasaan tanpa adanya aturan hukum, oleh karena selalu 

ada praduga pemakaian kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan selain daripada 

tujuan yang tercantum dalam kekuasaan tersebut. Tapi tidak semua kekuasaan 

yang tanpa aturan hukum adalah korupsi, sebab kekuasaan semacam ini bisa 

berasal dari patriotism. Kekuasaan tanpa aturan hukum, yaitu ketidakadilan, 

adakalanya merupakan hasil korupsi.19 

Mengenai pemakaian kekuasaan secara korup ini, korupsi perlu dilihat 

sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan 

wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, 

dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan mengeuntungkan 

orang luar atas dalih menggunakan itu dengan sah. Mereka yang sebagai bawahan, 

agen dan sebagainya, menjalankan urusan atasan mereka yang dianggap berlaku 

dan bertindak dengan maksud baik dan jujur. Ini bisa terjadi antar saingan sesame 

pihak penguasa, yang sama-sama memiliki maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri dan/ atau pihak ketiga.20 

 
19

 H.A. Brasz, Beberapa Catatan Mengenai Sosiologi Korupsi, dalam Mochtar Lubis dan James 

C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES dan Obor, Jakarta,1995, h. 5. 
20 Ibid. 
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Pemakaian kekuasaan dan wewenang formal dilakukan secara tersembunyi 

dengan dalih menurut hukum. Secara sosiologis ini, perbuatan dianggapkorup 

secara sosiologis jikalau sesudah maksud dan keadaan perbuatan tersebut 

diselidiki sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan tersebut kepentingan umum 

dikorbankan dengan menguntungkan kepentingan pribadi.21 Dalam hal ini agak 

sulit menentukan siapa yang harus menilai pihak mana yang bersalah dalam hal 

tersebut. 

Istilah korupsi masuk dalam istilah yuridis di Indonesia dimulai pada 

tahun 1957 saat tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer 

Nomor PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, 

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, Peraturan Penguasa 

Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958, dan 

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 

PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958. Peraturan militer ini muncul karena 

militer mengganggap tidak ada kelancaran dalam dalam usaha memberantas 

perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sehingga perlu ada 

tata kerja yang dapat menerobos kemacetan usaha pemberantasan korupsi. Tujuan 

diadakannya peraturan penguasa perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu 

merajalela dapat diberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Untuk menyempurnakan aturan penguasa perang ini maka munculah UU 

No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak 

Pidana Korupsi. UU ini diawali dengan Perpu yang kemudian dengan UU No. 1 

 
21

 Joseph J. Senturia, Political Corruption, dalam Edwin R.A. Seligman, et.al., Encyclopedia of 

The Social Sciences, Jilid IV (London, 1931), h. 448-452 sebagaimana dikutip dalam H.A. Brasz. 
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Tahun 1961 disebut dengan UU No. 24 Prp Tahun 1960. Kelemahan undang-

undang ini: (a) Adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara dan 

melanggar keadilan masyarakat namun tidak dapat dipidana karena tidak masuk 

dalam rumusan tindak pidana; (b) pelaku hanya ditujukan kepada pegawai negeri, 

padahal orang non pegawai negeri yang menerima bantuan dapat melakukan 

perbuatan korupsi; dan (c) Belum adanya ketentuan yang mempermudah 

pembuktian dan percepatan proses hukum acara. 

Untuk menyempurnakan UU No. 24 Prp Tahun 1960 keluarlah UU No. 3 

Tahun 1971. UU ini memiliki beberapa kemajuan antara lain: (a) Perumusan 

eksplisit mengenai unsur melawan hukum tindak pidana korupsi. Aturan terdahulu 

dirumuskan dengan unsur "dengan atau karena melakukan kejahatan atau 

pelanggaran"; (b) Bentuk tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang 

dalam aturan sebelumnya sebagai delik materiel; (c) Perluasan jenis tindak pidana 

korupsi berupa suap (gratifikasi); (d) Bentuk percobaan dan permufakatan 

dikualifikasikan sebagai delik selesai (dipidana seperti pelaku delik selesai). 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 digantikan dengan UU Nomor 31 

Tahun 1999 dan diubah beberapa pasalnya dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. 

Beberapa kemajuan dalam UU ini adalah: (1) Dikenal adanya korupsi aktif dan 

korupsi pasif; (2). Percobaan, permufakatan, dan pembantuan tindak pidana 

korupsi diancam pidana sebagaimana pelaku korupsi; (3) Adanya ketentuan yang 

mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip pembuktian terbalik yang 

terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan penanganan tindak pidana 

korupsi. 
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Yang menjadi landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia 

adalah: (a) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak 

Pidana Korupsi; (b) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme; (c) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; (d) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (e) Undang-Undang No. 15 Tahun 

2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Korupsi (corruptio/Latin/penyuapan, corruptore/Latin/merusak) dalam 

kamus bahasa diartikan busuk, jahat, merusak, dan dalam kamus hukum diartikan 

perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Tindak Pidana 

Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mencakup 

perbuatan-perbuatan sebagai berikut: secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 

1999). 

Undang-undang tersebut juga melarang 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 (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999); memberi atau 

menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan 
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maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 

atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan 

atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001). 

Juga diatur larangan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim 

dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili; atau. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 

untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat 

atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan 

kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001). 

Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001 mengatur sejumlah perbuatan yang juga 

tergolong tindak pidana korupsi, yaitu: 

1. 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; 

2. 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. 
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3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan 

Negara dalam keadaan perang; atau 

4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan 

Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat 

membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. 

5. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan 

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan 

curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau 

keselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat 

membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. 

Tindak pidana korupsi banyak terkait dengan pegawai negeri serta 

penyelenggara negara yang melakukan perbuatan tertentu, sebagai contoh adalah 

ketentuan bahwa 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 (Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001). 
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Juga dapat dipidana karena korupsi pegawai negeri atau orang selain 

pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus 

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau 

daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 20 

tahun 2001). Di samping itu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri 

yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau 

untuk sementara waktu, dengan sengaja (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001) 

melakukan perbuatan berikut: 

a. 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; atau 

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau 

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 

Masih menyangkut pegawai negeri, Pasal 11 UU 2o tahun 2001 

menyatakan: “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 

atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 

tersebut ada hubungan dengan jabatannya.” Sementara itu Pasal 12 UU No. 20 

Tahun 2001 menyatakan: 



26 

IR - PERPUSTAKAAN UINVERSITAS AIRLANGGA 
 
 

TESIS SANKSI PIDANA DAVID RAZI 
 

1. 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; 

2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat 

atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 

3. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi 

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 

4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang 

akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 

pengadilan untuk diadili; 

5. 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. 
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6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, 

seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas 

umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal 

tersebut bukan merupakan utang; 

7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, 

seolaholah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal 

tersebut bukan merupakan utang; 

8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, 

seolaholah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan 

orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau 

9. 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. 

Perkembangan lainnya dalam undang-undang korupsi adalah mengenai 

Gratifikasi. Menurut undang-undang, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri 

atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan 
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dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. (Pasal 

12 B UU No. 20 Tahun 2001). 

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri 

dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan 

atau kedudukan (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999). Begitu juga, setiap orang yang 

melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa 

pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana 

korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14 UU 

No. 31 Tahun 1999).22 

Korupsi bukan hanya masalah Indonesia, tetapi sudah menjadi masalah 

seluruh bangsa. Oleh sebab itu lahirlah United Nation Convention Againts 

Corruption (UNCAC) dimana Indonesia sudah meratifikasi dengan UU No 7 

Tahun 2006:23 Beberapa Pengertian Korupsi berdasarkan UNCAC itu antara lain 

adalah: (a) Penyuapan, Janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat 

publik/swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat 

publik/swasta/internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang 

tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang 

ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan 

tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut; 

 
22 UU 31 tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 

http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/TP_Tipikor.pdf  
23 http://www.antikorupsi.org/docs/uuno7tahun2006.pdf di akses tanggal 7 0ktober 2009, jam 

00:00 wib 

http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/TP_Tipikor.pdf
http://www.antikorupsi.org/docs/uuno7tahun2006.pdf
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(b) Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat 

publik/swasta/internasional; (c) Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah. 

Ada sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan 

penanggulangan korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Pengadilan, BPK, serta BPKP. Sesuai Pasal 6 UU KPK 

(UU No. 30 Tahun 2002), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : 

A. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 

pidana korupsi; 

B. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana 

korupsi;  

C. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi 

kepada instansi yang terkait; 

D. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 

E. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana 

korupsi. 

Menurut Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2002: 

a. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 

pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang 

menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan 

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam 

melaksanakan pelayanan publik. 
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b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih 

penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 

sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 

c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan 

atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka 

dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang 

diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung 

sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala 

tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan 

tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Ada fokus penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 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 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). 
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KPK mempunyai wewenang yang lebih luas dalam pemberantasan 

korupsi, sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 yang 

menyatakan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 

penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan 

Korupsi berwenang : 

1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 

2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang 

bepergian ke luar negeri; 

3. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang 

keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 

4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk 

memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, 

terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 

5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 

memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; 

6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa 

kepada instansi yang terkait; 

7. 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 yang 

diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan 

tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 
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8. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara 

lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti 

di luar negeri; 

9. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk 

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam 

perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.  

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. 

Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga 

harus ditangani secara luar biasa (extra ordinary measures). Persepsi publik 

terhadap kejaksaan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum 

berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi 

sehingga masyarakat telah kehilangan kepercayaan (lossing trust). Selain itu 

korupsi terbukti telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan 

menghambat pembangunan nasional. 

Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui 

pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas 

dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang 

pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta 

berkesinambungan. Pemerintah mengakomodir pendapat yang berkembang dalam 

masyarakat bahwa solusi atas polemik merosotnya integritas dari instansi 

penegakan hukum, baik polisi maupun jaksa hanyalah dengan cara menyerahkan 

segala kewenangan soal korupsi pada suatu instansi independen seperti Komisi 
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Pemberantasan Korupsi yang lepas dari segala pengaruh eksekutif dan legislatif. 

Berdasarkan pemikiran seperti itu, pemerintah dan DPR membuat sebuah 

Undang-undang sebagai payung bagi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Berbagai kebijakan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, antara lain Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1988 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne; 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

dimaksudkan untuk mewujudkan supremasi hukum yang sebelumnya telah 

dilandasi oleh kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. 

Dalam salah satu pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2002 disebutkan bahwa selama ini "lembaga pemerintah yang menangani perkara 

tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi 

Penyidikan dan penyelidikan merupakan bagian penting dalam penegakan 

hukum formil. Penyidikan dan penyelidikan ini diatur sesuai dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara keseluruhan sejak 
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dahulu ini mengatur secara lebih mudah mengenai upaya dalam memeriksa suatu 

tindak pidana yang disesuaikan dengan aturan formil yang ada. 

Dalam Undang-Undang KPK penyidikan dan penyelidikan menjadi bagian 

yang penting dalam upaya meneguhkan KPK sebagai salah satu penegak hukum 

yang bermartabat. Mampu menangani dan menyelesaikan kasus yang selama ini 

beku di lembaga penegak hukum lain. KPK diberi kewenangan yang lebih besar 

dalam dirinya untuk menangani kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga 

penegak hukum lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa keberadaan KPK begitu 

penting. 

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dilaksanakan 

secara optimal, karenanya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara 

professional, intensif, dan berkesinambungan mengingat perbuatan korupsi bukan 

saja merugikan keuangan negara, tetapi sudah meluas dan sistematis, juga 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hakhak ekonomi masyarakat, 

korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah 

menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga perlu adanya 

lembaga yang memiliki kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan. 

 

1. Metode Penelitian 

1.1.Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif karena 

penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder. Jenis data yang 
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disampaikan oleh penulis adalah data kualitatif yaitu dimana peneliti akan 

menyajikan data yang berupa kata, kalimat, maupun tabel atau gambar24, 

yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum. 

1.2.Pendekatan Masalah 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach) mengenai bentuk-bentuk sanksi pidana pada tindak 

pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini akan 

dibahas ratio legis dari ketentuan sanksi pidana tersebut dan implikasi dari 

ketentuan itu, terutama mengenai pasal yang bersifat kumulatif alternatif 

seperti di dlm pasal yg menyebutkan sanksi pidana  dan/atau. Selain itu 

penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yang 

perlu dipahami ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan 

oleh hakim untuk sampai pada putusan.25 

1.3.Sumber Bahan Hukum 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung 

atau yang telah terlebih dahulu dikumpulkan orang lain di luar dari 

penelitian sendiri. Adapun data sekunder terdiri dari: 

 

 
24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, h, 34. 
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta 2008, 

h.119. 
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1. Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai 

otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.26 Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 

penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

jurisprudensi putusan hakim tentang perkara-perkara korupsi. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.27 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan buku-buku teks yang berkaitan dengan bahasan tindak 

pidana korupsi. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.28 Jenis-jenis bahan hukum tersier, 

seperti kamus yang berkaitan dengan istilah asing dari hukum pidana. 

 

 

 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h, 87. 
27 Ibid, h, 155. 
28Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta, 1986, h, 12. 
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2. Pertanggungjawaban Sistematika  

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab, masing-masing Bab berisi sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN    

Berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, pertanggungjawaban sistematika. 

 

BAB II BENTUK-BENTUK SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA 

KORUPSI 

Berisi tentang peraturan perundangan yang digunakan untuk menanggulangi 

tindak pidana korupsi pada era reformasi dan Bentuk-bentuk Sanksi Pidana Pada 

Tindak Pidana Korupsi. 

 

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SANKSI PIDANA 

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 

Berisi tentang Penalaran dan Nilai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus 

Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sanksi Pidana Dalam Perkara 

Tindak Pidana Korupsi. 

 

BAB IV PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 


