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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” – kekuasaan 

cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut
1
. 

Kutipan ungkapan dari Lord Acton tersebut pada kenyataannya cukup menggambarkan 

secara persis tentang apa yang terjadi di Indonesia. Merujuk pada data Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) yang dikutip dalam buku KPK
2
. Pada tahun 2006,dari 123 negara yang 

disurvei oleh Transparancy International (TI), Indonesia menempati peringkat ketujuh 

negara terkorup di dunia dengan IPK 2,4 yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya 

(2005) yaitu 2.25 Survei IPK TI pada tahun 2007 menempatkan kembali Indonesia 

sebagai negara yang dipersepsikan masih sangat korup. Bahkan nilai IPK tahun 2007 

turun ke angka 2,3. Dalam lingkup yang lebih kecil, survei yang dilakukan oleh 

Political and Economic Risk Consoultancy (PERC) tahun 2006 menempatkan Indonesia 

sebagai negara terkorup nomor dua di Asia, pada tahun sebelumnya (2005) Indonesia 

dinobatkan sebagai negara terkorup nomor satu di Asia. Pada tahun 2007 survei PERC 

memberikan skor 8,03 dengan predikat masuk jajaran negara terkorup, pada tahun 2008 

survei PERC kembali menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia dengan 

skor 7,98.  
                                                           
1
  Ermasjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 

hlm 1 
2
   Adib Bahari, 2009, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dari A sampai Z, Jakarta: Penerbit Pustaka 

Yustisia, hlm  22 
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Bukan hanya di Indonesia saja, juga dibelahan dunia yang lain tindak pidana 

korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak 

pidana yang lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan 

berbangsa dan bernegara dari suatu negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah 

yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan 

keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan 

ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas 

bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. 

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali juga akan membawa dampak 

yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Tindak Pidana Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, 

yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan 

stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat 

sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-

langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam 

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan 

efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama 



3 
 

internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana 

korupsi.
3
 

Berdasarkan data kasus korupsi di tahun 2008 yang dilampirkan pada buku 

KPK
4
, data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah merambah semua 

kalangan mulai dari kalangan birokrat hingga masyarakat. Pada tahun 2008 tercatat 

sejumlah nama pejabat negara yang terjerat perkara tindak pidanakorupsi seperti 

Irawady Joenoes (anggota Komisi Yudisial), Al Amin Nasution (anggota DPR RI),Oey 

Hoey Tiong (direktur hukum bank Indonesia), Bulyan Royan (anggota DPR RI), Urip 

Tri Gunawan (kepala tim jaksa pemeriksa kasus BLBI), David K. Winata (rekanan 

Departemen Kelautan dan Perikanan), Artalyta Suryani (mafia hukum kasus BLBI). 

 Menurut Ermansjah Djaja
5
, dalam bukunya yang berjudul Memberantas Korupsi 

bersama KPK menelaskan bahwa : 

 Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu 

elitis, endemic,dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial 

yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah 

menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi 

sistemik, setiap individu dalam sistem terjangkit penyakit korup yang serupa. Perbuatan 

tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak 

ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikategorikan 

sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar 

biasa (extra-ordinary-crimes), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat 

dilakukan “secara biasa”, akan tetapi dituntut “cara-cara yang luar biasa” (extra-

ordinary-enforcement). 

                                                           
3
  Alenia penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption. 
4
  Adib Bahari, 2009. op.cit, hlm 156 

5
 Ermasjah Djaja, 2010, op.cit, hlm.12 
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 Pendekatan hukum, memegang peranan yang sangat strategis dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pendekatan hukum yang konvensional 

sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi tindak pidana korupsi yang 

bersifat sistematik dan meluas dan merupakan extra ordinay crimes. Diperlukan 

pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-

hak ekonomi dan sosial rakyat diatas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau 

terdakwa. Pendekatan hukum yang baru tersebut sudah sejalan dengan ketentuan pasal 

29 Deklarasi HAM Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan 

pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk 

melindungi hak-hak asasi yang lebih luas asal diatur dalam bentuk undang-undang. 

Keberhasilan pendekatan tersebut tidaklah semata-mata diukur dengan keberhasilan 

produk legislasi melainkan harus juga disertai langkah-langkah penegakan hukum yang 

konsisten baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represif proaktif. 

 Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat 

untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat karena 

perbuatan korupsi semakin lama semakin nyata menimbulkan kerugian negara yang 

sangat besar. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasannya semakin ditingkatkan 

dan diintensifkan demi kepentingan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kehendak 

rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
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Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Tekad pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberantas 

korupsi sesugguhnya telah dimulai sejak tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 

kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang pada akhirnya 

karena Undang-Undang tersebut dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka diganti dengan Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah 

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya 

disebut dengan UU PTPK).  

 Pada setiap perubahan atas pengaturan tindak pidana korupsi tersebut 

diharapkan semakin lama akan semakin menghasilkan produk hukum yang responsif 

dan sesuai kebutuhan hukum masyarakat yang juga sejalan dengan tujuan untuk 

pemberantasan tindak pidana korupi melalui extra ordinary enforcement guna 

melindungi kepentingan masyarakat, namun ternyata dalam perjalanannya keberadaan 

regulasi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut tidaklah menemui jalan 

yang mulus. Adanya Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 

1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh pemohon 
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yang bernama Dawud Djatmiko, yang tersangkut perkara dugaan Korupsi dalam Jakarta 

Outer Ring Road, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya 

Nomor 003 /PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 berdampak pada penerapan unsur 

perbuatan melawan hukum materiel dalam Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memutus sebagai berikut : 

1. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 

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 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ”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”  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945  
 

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 

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 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, ”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 
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norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut 

dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .
6
 

 

(cetak tebal oleh penulis) 

 

Dalam pendapat hukumnya pada saat memberikan kesaksian dalam persidangan 

tersebut, Andi Hamzah mengatakan bahwa “melawan hukum” yang dalam penjelasan 

pasal-pasal undang-undang a quo menyebutkan ”bukan saja bertentangan dengan 

perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di 

dalam masyarakat” merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas 

mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya. Menurut Andi Hamzah, dengan 

adanya kata-kata “tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial 

dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” hal ini menjadi sangat luas, 

sehingga sangat sulit bagaimana hakim dapat menyatakan bahwa unsur rasa keadilan 

masyarakat itu terbukti.  

Menurut Moeljatno, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana 

menjelaskan : 

Sebagaimana telah jelas tampak 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 itu terjadi ”. Dengan adanya 

ketentuan ini konsekuensinya adalah bahwa perbuatan pidana menurut hukum adat 

maupun hukum tidak tertulis lainnya tidak dapat dipidana karena tidak ditentukan 

dengan aturan tertulis dalam perundang-undangan. Ketentuan tersebut lazim dikenal 

dengan Principle of Legality atau Azas Legalitas.
7
  

                                                           
6
  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 hlm 77-78 

7
  Moeljatno, 2002,  Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta Hlm 25-26 
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 Menurut pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut terdapat unsur-unsur mengenai 

kepastian hukum terhadap perbuatan melawan hukum atau wederrechtelijk meliputi: 

1. Harus adanya suatu norma pidana tertentu, yaitu keberadaan norma hukum 

pidana yang mengandung ancaman hukuman (sanksi) terhadap perbuatan 

pelanggarnya. 

 

2. Norma hukum pidana harus berdasarkan undang-undang, yaitu sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 

 “materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : 

a. Undang-Undang ; 

b.  Peraturan Daerah Provinsi ; atau 

c. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota ”.
8
 

Pembentukan Undang-Undang dibuat bersama-sama oleh Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-

Undang 

(2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

untuk mendapat persetujuan bersama.
9
 

                                                           
8
  Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
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Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan: “Undang-Undang adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

persetujuan bersama Presiden”.
10

   

3. Norma hukum pidana itu telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Unsur 

kepastian hukum ini dikenal dengan asas non-retroaktif / peraturan perundang-

undangan tidak dapat berlaku surut. Rumusan mengenai kepastian hukum 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki dua sisi 

tujuan. Yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi suatu peristiwa 

yang konkret, dan yang kedua adalah bahwa adanya perlindungan manusia 

terhadap kesewenang-wenangan. 

Pada akhirnya melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk mengawal, menegakkan dan 

menafsirkan konstitusi memutuskan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan 

dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang 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 

                                                                                                                                                                          
9
  Undang-Undang Dasar 1945 

10
  Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, op.cit 
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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 dulu 

ada. Sehingga oleh karena itu penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat melalui putusan tersebut. 

 

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 

25 Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 

Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001  berdampak terhadap upaya pemberantasan 

korupsi di Indonesia, karena untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana maka 

harus dibuktikan unsur-unsur tindak pidana yang tersurat dalam undang-undang. 

Pembuktian dilakukan sebagai usaha untuk membuktikan suatu tindak pidana melalui 

alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk 

menyatakan apalah yang dibuktikan itu terbukti ataukah tidak terbukti menurut undang-

undang. Tindak pidana sendiri terdiri dari unsur-unsur yang telah diformulasikan dalam 

undang-undang, baik yang tergolong dalam unsur obyektifnya maupun unsur 

subyektifnya itulah nantinya yang akan dibuktikan untuk menentukan terbukti atau 

tidaknya suatu tindak pidana. Hal yang tidak kalah penting adalah mengenai standar 

minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan 

pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal yang dibuktikan. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, pembuktian tindak pidana korupsi pun juga akan  

melewati jalan yang sulit pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

003/PUU-IV/2006. Unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 

sebagai berikut: 

1. Setiap Orang 

2. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum 

3. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi 

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Dari unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tersebut rumusan mengenai unsur Sifat 

Melawan Hukumnya dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

menjelaskan bahwa 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 
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keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan 

tersebut dapat dipidana. Namun sejak penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut dicabut oleh 

Mahkamah Konstitusi maka tidak ada lagi istilah melawan hukum materiil (materiel 

wederrechtelijk) dalam Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi.  

Jika dikembalikan pada ulasan pertama tulisan ini jelas bahwa perbuatan korupsi 

adalah extra ordinary crime yang membutuhkan extra ordinary enforcement , maka 

pengaturan sifat melawan hukum materil dalam Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut seharusnya dapat menjadi 

langkah antisipatif terhadap tindak pidana korupsi yang makin hari makin merajalela 

dan bervariatif dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya, perlu diingat bahwa undang-

undang bersifat statis dan belum tentu mampu mengikuti perkembangan permasalahan 

di masa yang mendatang. Atas kekhawatiran itulah materiel wederrechtelijk 

dimasukkan dalam pengaturan undang-undang untuk mengcover jika dikemudian hari 

ditemukan perbuatan tindak pidana yang belum dalam aturan hukum tertulis (lex 

scripta) namun jika sifat tercelanya perbuatan tersebut melukai rasa keadilan di 

masyarakat maka perbuatan tersebut dapat tetap dipidana sebagai bentuk extra ordinary 

enforcement. 
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Meskipun materiel wederrechtelijk dalam undang-undang pemberatasan tindak 

pidana korupsi sudah ditiadakan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun perlu disadari dan 

difahami bahwa secara yuridis dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa “ hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat “.
11

  Ini berarti bahwa politik hukum kekuasaan kehakiman di 

Indonesia mengarahkan penegakkan hukum kita kepada arah yang lebih responsif serta 

menghargai kebutuhan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Lex Scripta bukan lagi 

syarat utama dan satu-satunya tolok ukur dalam penegakan hukum, akan tetapi lebih 

dari itu ada rasa keadilan dalam masyarakat yang harus diikuti dan dijunjung tinggi. 

Hakim bukan lagi hanya sebagai corong undang-undang (la bouche de la loa), termasuk 

dalam upaya pemberantasan korupsi, penegak hukum diharapkan benar-benar dapat 

menegakkan hukum (tertulis dan tidak tertulis / formil dan materiil ) bukan hanya 

sekedar menjadi penegak undang-undang belaka. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis berkeinginan untuk 

melakukan penulisan hukum yang akan mengulas tentang permasalahan-permasalahan 

yang telah disebutkan pada latar belakang dengan judul “Analisis Yuridis Normatif 

Terhadap Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Positif Pada Pasal 2 

Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai  berikut : 

1. Bagaimanakah fakta hukum dan dasar pertimbangan hukum hakim konstitusi 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tentang pasal 2 

ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi? 

2. Apakah ajaran sifat melawan hukum materiil positif masih dapat diterapkan 

pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor. 003/PUU-IV/2006? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji fakta hukum dan dasar pertimbangan hukum 

hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.003/PUU-

IV/2006 tentang pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

2. Untuk mengetahui keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil positif pada 

pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tindak Pidana Korupsi  pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi. 

 



15 
 

D.  Manfaat  Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini akan berguna dan memberikan kontribusi untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum  Pidana baik secara umum maupun 

Pidana Khusus yang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi Penulis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan maka nantinya akan menjadi 

pengetahuan baru guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang 

diangkat, dan juga sebagai persyaratan akademis untuk mendapat gelar 

kesarjanaan bidang ilmu hukum. 

b) Bagi  Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami 

permasalahan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga pada akhirnya nanti akan 

muncul kesadaran kritis dan gerakan moral masyarakat madani untuk peduli 

sereta mendorong upaya-upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 
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c) Bagi  Penegak Hukum 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para penegak hukum dalam 

sistem peradilan pidana yang dikenal dengan istilah catur wangsa 

(polisi,jaksa,hakim,advokat) dapat mengembangkan cakrawala berfikirnya 

dengan lebih memahami aspek yuridis dan teoritis serta menghargai rasa 

keadilan dalam masyarakat dalam rangka menegakkan hukum dan 

memberantas tindak pidana korupsi di Republik Indonesia. 

d) Bagi Mahasiswa 

Diharapkan semua mahasiswa dapat memperoleh wawasan baru 

mengenai hal tersebut diatas sehingga nantinya apabila terjun dalam 

masyarakat dapat turut serta berkontribusi dalam menegakkan hukum 

melalui pemikiran-pemikiran progresif maupun melalui keahllian dan 

pemahaman atas instrumen hukum guna memenuhi rasa keadilan dalam 

masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

E.   METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu melakukan kajian 

terhadap produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan 
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putusan hakim dengan melihat realita yang ada dalam masyarakat terutama yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan antara lain adalah : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam hal ini antara lain pasal 24, pasal 24 A , 

pasal 24 C, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, pasal 5 ayat(1) UU No. 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,  UU No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 1 ayat (1) 

sub a, penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 tentang 

tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat (1), penjelasan pasal 2 ayat (1) UU 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal  45A 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor.003/PUU-IV/2006 serta peraturan 

perundang-undangan lainnya dan buku-buku, makalah, hasil penelitian, 

jurnal, artikel dan lainnya yang sesuai dengan fokus permasalahan dalam 

penelitian sebagai penunjang untuk melakukan analisis. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan 

tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian
12

 yaitu tentang 

permasalahan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil postitif 

dalam tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. 

Seperti seminar hukum, majalah, karya tulis ilmiah serta beberapa 

sumber dari situs internet yang yang berkaitan dengan permasalahan 

tersebut. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan cara sebagai berikut : 

a. Kepustakaan 

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud 

dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu  bukum, artikel 

hukum, karya ilmiah hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan 
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permasalahan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil postitif 

dalam tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul nantinya akan dianalisis 

dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu analisa mendalam dan 

kritis terhadap aturan-aturan hukum  maupun dari literatur-literatur yang relevan 

dengan masalah penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil postitif dalam 

delik korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi sehingga penulisan hukum ini 

terarah sesuai dengan tujuan studi analisis yang dimaksud dalam penelitian 

hukum ini. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penulisan skripsi ini, 

maka penulis menyusun rangkaian sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I  : Pendahuluan berisikan latar belakang yang memuat hal-hal atau 

permasalahan yang mendasari dan memotivasi penulis untuk melakukan 

penelitian hukum ini, rumusan masalah berisikan pembatasan ruang 

lingkup masalah yang akan ditelti dalam penelitian hukum ini, tujuan 

penulisan berisikan tujuan penulis meneliti permasalahan dalam 

penelitian hukum ini, manfaat penelitian terdiri dari kegunaan penelitian 

hukum ini bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, bagi penegak hukum 

dan bagi mahasiswa pada umumnya, metode penelitian berisi metodologi 

penelitian ilmiah yang akan diterapkan dalam penelitian  hukum ini, dan 
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sistematika penulisan yang terdiri dari gambaran umum mengenai isi 

penelitian hukum ini secara sistematis. 

 

BAB II  :   Bab ini berisikan pengertian tentang tinjauan umum dan kajian 

pustaka mengenai definisi-definisi, pendapat para ahli tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana 

di Indonesia, tentang tindak pidana korupsi, dan tentang Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia beserta putusannya yang terkait dengan 

judul penelitian hukum dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini. 

 

BAB III : Dalam bab ini akan dijabarkan hasil analisa penulisan berkenaan 

dengan permasalahan yang dimaksud dalam rumusan masalah penelitian 

hukum ini yang terdiri dari akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor. 003/PUU-IV/2006 terhadap keberlakuan pasal 2 ayat (1) Undang 

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan penerapan ajaran 

sifat melawan hukum materiil positif pada pasal 2 ayat (1) Undang 

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 dalam perspektif 

yuridis dan teoritis.  

 

BAB IV : Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan skripsi ini yang 

berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hal-hal 

yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. 

 


