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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Hak Politik Warga Negara 

1. Pengertian Hak Politik Warga Negara 

Konstitusi negara Indonesia mengatur beberapa hak asasi pasca 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke dua. Salah 

satu hak tersebut adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ini 

meliputi didalamnya hak politik, yang dibagi keadalam dua hak yaitu hak 

memilih dan hak dipilih. Hak politik didalam dunia internasional terdapat 

dalam resolusi 2200A (XXI) MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-

hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan 

tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya. Indonesia telah meratifikasinya melalui undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil 

And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik). Hak politik, adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat 

pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara 

agar menusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi 

tanggungjawab negara.12 

Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum, 

baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk 

turut serta dalam pemerintahan. Hak politik yang berkaitan dengan proses 

                                                             
12 Ansori. (2016). “ Penghilangan Hak Politik perspektif Sistem Demokrasi”, Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Pancasila, Th. 1, Nomor 1, hlm. 8 
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pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan 

memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.13 Selain itu hak politik 

dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 

merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi. Hak politik merupakan 

bagian dari hak atas kebebasan pribadi merupakan hak dimana seseorang 

mmenggunakan hak politiknya harus secara bebas sebagaimana pasal 23 

undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki 

oleh warga negara dimana hak ini ada pada negara  yang menganut demokrasi. 

Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak 

politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik 

itu bersifat langsung maupun tidak langsung.14 

Hak politik kaitannya sebagai hak turut serta dalam pemerintahan 

khususnya hak memilih, berhubungan dengan hati nurani, sehingga 

penggunaan hak memilih harus dijalankan dengan bebas tanpa tekanan dan 

paksaan. Tidak pelak seperti angkatan bersenjata (militer) hak dipilih dan 

memilih dibatasai karena sifat komando dalam militer dapat mempengaruhi 

pelaksanaan hak memilih.15  Contoh dari hak memilih yang dapat dicabut 

mencrminkan hak ini sifatnya tidak mutlak atau dapat dikesampingkan. 

Pengecualian tidak memberikan hak ini kepada subjek atau kelompok tertentu 

                                                             
13 Fuad Fachruddin, 2006. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman 

Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet. Hlm. 35-36 
14 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-

sebuah-perbandingan-konstitusi.html Akses Tgl 26 April 2019 
15 Op.cit. Rhona K.M. Smith, at, al 2008, Hukum Hak Asasi Manusia . Hlm 268 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html
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adalah kewenangan negara. kewenangan ini harus diejwantahkan dalam 

hukum nasional dan berhubungan dengan hak politik yaitu hak untuk memilih 

dan dipilih dapat dimuat dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan.16 

2. Jenis Hak  Dalam Hak Asasi Manusia  

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena 

terlahir sebagai manusia, selain manusia tidak mungkin akan memiliki hak 

asasi manusia. Hak asasi manusia lahir bukan diberikan oleh undang-undang 

karena hak tersebut melekat sejak manusia lahir, undang-undang hanya sebagai 

instrument pelindung saja. Pemikiran HAM sendiri menghasilkan sejumlah 

instrument-instrument yang merupakan hak yang dimiliki manusia. Dari 

instrument tersebut terdapat hak yang bersifat non derogable dan derogable 

pengolongan tersebut berhubungan dengan vital atau tidaknya hak tersebut 

dalam kehidupan manusia. 

a. Hak Asasi Manusia Yang Bersifat Derogable Right 

Hak yang sifatnya derogable dan hak yang sifatnya non derogable 

merupakan konsekuensi dari adanya derogasi terhadap hak asasi manusia. 

Derogasi sendiri adalah pengecualian dari negara terhadap tanggung jawab 

apabila terdapat pelanggaran instrument tertentu akibat keadaan darurat. 

Indtrument hak asasi yang sifatnya derogable adalah Hak atas kebebasan 

berkumpul secara damai, Hak atas kebebasan berserikat, dan Hak atas 

kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, dan hak turut serta dalam 

pemerintahan Pencabutan hak ini dapat dilakukan apabila sebanding dengan 

                                                             
16 Ibid. hlm 51 
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ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang 

dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis.17 Artinya 

pencabutan hak ini harus dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya 

gangguan keamanan nasional yang didasarkan kepada tindakannya bukan 

karena warna kulit, ataupun etnis. 

Hak yang sifatnya drogable, misalnya hak hak turut serta dalam 

Pemerintahan hak ini meliputi hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Hak ini menurut penulis berhubungan dengan kelayakan 

seorang untuk memegang jabatan dalam pemerintahan yang mana pencabutan 

didasarkan kepada situasi yang genting dan situasi tersebut menjadi tolak ukur 

sesorang tidak layak memegang/memangku jabatan dalam pemerintahan. 

b. Hak Asasi Manusia yang bersifat non derogable right 

Pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 meberikan ketentuan hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan 

apapun, adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak 

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 

                                                             
17 Osgar S. Matompo. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif 

Keadaan Darurat. Jurnal Mediahukum Vol. 21 No.1 Juni 2014. Hal 59. 
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Ketentuan hak yang tidak dapat dicabut dalam UUD NRI 1945 tersebut diatas 

diperjelas kembali didalam Pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak asasi manusia.  

Instrument ham yang sifatnya non derogable seperti yang terdapat 

didalam konvensi hak sipil dan politik (Internasional Covenant Civil And 

Politic Rights) antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 

tidak diperbudak, hak tidak dihukum berdasar ketentuan yang berlaku surut, 

hak kebebsan berfikir, hak untuk beragama. Sebagai negara berdaulat 

Indonesia berhak melaksanakan/menerapkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam hukum positifnya. Termasuk dalam melaksanakan ketentuan 

dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak yang tidak dapat dibatasi dan hak 

yang dapat dibatasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menuurut 

penulis sejalan dengan apa yang ditentukan dalam ICCPR yang telah 

diratifikasi. 

3. Pengertian Pencabutan Hak Politik 

Pencabutan hak politik yang merupakan instrument hak asasi manusia 

erat kaitannya dengan sifat dari hak asasi manusia yaitu non derogable serta 

derogable. Pencabutan hak politik sebagai bagian dari hak dipilih serta 

memilih yang merupakan hak dengan sifat derogable right bisa 

disimpangi/dicabut sepanjang terjadi hal yang sangat genting yang menuntut 

hak tersebut dicabut. Pencabutan hak politik di Indonesia dapat dilakukan 

melalui putusan hakim. 
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KUHP mengatur perihal pencabutan hak tertentu dalam salah satu 

bagian dari Pidana Pencabutan Hak tertentu, meliputi pencabutan hak-hak 

kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan.18 Hak-hak yang 

dapat dicabut yaitu sepeerti yang tertera dalam Pasal 35 KUHP yaitu: 

1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

2) hak memasuki Angkatan Bersenjata; 

3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum; 

4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 

pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 

pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; 

5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau 

pengampuan atas anak sendiri; 

6) hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 

Selain tercantum didalam KUHP, pencabutan hak politik sebagai pidana 

tambahan, terdapat juga didalam 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. Pasal 18 ayat (1) huruf d 

Undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perihal pencabutan hak 

tertentu yang memiliki frasa “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak 

                                                             
18 Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 211 
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tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang 

telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana” yang didalamnya 

termasuk juga hak politik. 

Berkaitan dengan pencabutan hak politik menurut Pasal 25 Kovenan Hak 

Sipil menyatakan bahwa pencabutan hak politik "hanya" terkait dengan jabatan 

politik yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti jabatan sebagai 

anggota parlemen, bupati, gubernur, dan presiden.19 Regulasi pencabutan hak 

politik juga diatur didalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak 

asasi Manusia pasal 73 disebutkan, pembatasan atau pencabutan hak asasi 

manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. Tujuannya, 

menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan 

dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. 

Pencabutan hak politik sebagai pidana menurut penulis berkaitan dengan 

pendapat Lord Acton20 power tends to corrupt, and absolute power corrupt 

absolutety” (kekuasaan itu cenderung untuk korup, dan kukuasaan yang mutlak 

/absolut cenderung korup secara absolut) sehingga perlu dilakukan pebatasan 

melalui pencabutan hak politik bagi orang yang telah melakukan kesalahan 

karena menciderai amanat publik dan menutup pintu untuk melakukan 

kejahatan kembali melalui penggunaan hak politiknya. 

                                                             
19 https://antikorupsi.org/id/news/pencabutan-hak-politik-koruptor Akses Tgl 26 April 

2019 
20 Muhammad Saleh dan Dimas Firdausy Hunafa, 2018. Pemilu Berintegritas: Menggagas 

Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan 

Umum. Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 

2018. Hal 1075 

https://antikorupsi.org/id/news/pencabutan-hak-politik-koruptor


 

23 
 

B. Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 

Kejahatan yang telah melalui proses legislasi disebut dengan tindak 

pidana proses demikian disebut dengan kriminalisasi. Tindak pidana korupsi 

juga demikian, melalui proses kriminalisasi, beberapa jenis korupsi baru 

bertambah yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak 

pidana seperti gratifikasi. Korupsi sendiri secara terminologi berasal dari kata 

bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, 

menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Secara terminologi korupsi 

tersebut tercermin didalam rumusan pasal sejumlah tindak pidana korupsi 

yang secara tidakan busuk dan rusak, kemudian secara dampak menyebabkan 

kerusakan, kegoyahan struktur masyarakat. Kamus besar bahas Indonesia 

mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan untuk 

kepentingan pribadi atau orang lain.21  

Banyak ahli hukum mendfinisikan Korupsi sebagai bentuk 

pengetahuan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Leise 

Palmere mengartikan korupsi sebagai “The use public power for private 

provit… in a way  that constituties a break of law”22 Robert Klitgard, Ronald 

Mclean dan H. Lindsey menyatakan korupsi merupakan tindakan memungut 

uang bagi pelayanan yang sudah seharusnya diberikan tanpa adanya 

pungutan. Menggunakan kewenangan yang dimilikinya bukan pada 

                                                             
21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.  Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jakrta, Balai Pustaka. hal. 527 
22 Yudi  Kristina, 2016. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bantul, Thafa Meia. hal 

42 
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tempatnya  seperti melakukan atau tidak melakukan apa yang merupakan 

kewenangannya atau bukan bagian dari kewenangannya untuk tujuan 

menguntungkan pihak tertentu.23  

Tranparansi Internasional yang konsen dibidang pencegahan korupsi 

mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan publik 

berdasar kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok. 

Lebih lanjut unsur dari korupsi menurut Tranparansi Internasional sebagai 

berikut : 

1) Menyalah gunakan kekuasaan; 

2) Kekuasaan berhubungan dengan badan hukum publik; 

3) Keuntungan pribadi dan kelompok meliputi orang yang 

berhubungan langsung dengan pemegang kekuasaan;24 

Barda Nawai Arief berpendapat mengenai korupsi dan mendefinisikan 

korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci 

oleh sebagian besar masyarakat tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa 

Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.25 Romli 

Atmasasmita tidak secara gamblang menyebut korupsi itu apa namun 

menurutnya korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap 

stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.26 Pendapat 

                                                             
23 Ibid. hal 42-43  
24 Ibid. hal 43 
25 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: 

Alumni. Hal. 133 
26 Andi Hamzah, 2005. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, 

Jakarta, Sinar Grafika. hlm 1 
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romli dapat diartikan Korupsi adalah perbuatan yang membawa dampak 

kepada ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan budaya. 

Pendefinisian korupsi oleh beberapa ahli menunjukkan adanya bahaya 

dari korupsi berupa kerugian yang mempengaruhi penyejahteraan khususnya 

berhubungan dengan pelayanan publik sehingga korupsi merupakan penyakit 

sosial yang bersifat universal dan telah terjadi semenjak awal perjalanan 

manusia.27 Degan demikian pemberantasan melalui penegakan dan 

pencegahan mutlak harus dilakukan agar masyarakat tidak dirugikan. 

Kemudian dampak korupsi dapat dibedakan kedalam bentuk mikro 

berupa ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada 

masyarakat dan dampak makro terjadinya efek buruk perekonomian negara 

berhubungan dengan keberlangsungan negara.28 Dampak lain bagi 

masyarakat dari korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan 

fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang 

semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang 

berkelanjutan.29  

Dampak bagi masyarakat dapat dibedakan yakni yang dapat dirasakan 

secara langsung maupun yang dirasakan secara tidak langsung. Kerugian 

secara langsung terdapat pada korupsi pada korupsi dengan kerugian 

                                                             
27 Azhar, Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei 

Darusalam, Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung, FH. Unpas, 2009, hlm. 160 
28 Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses 

Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010. Hal 25 
29 Ibnu Santoso,2011. Memburu Tikus-Tikus Otonom, Cet I. Penerbit Gava Media, 

Yogyakarta. Hal 9 
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keuangan negara. sedangkan kerugian tidak langsung terdapat pada jenis 

tindak pidana korupsi lainnya yang berdampak panjang. 

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 

Istilah dalam bahasa Inggris mengenal korupsi dengan bribery yang 

berarti suap, hubungan antara suap dan korupsi sangatlah dekat dikarenakan 

korupsi adalah adanya kepentingan dari pihak yang membutuhkan dan 

pemegang kebijakan, kebutuhan inilah yang menimbulkan adanya proses 

saling menguntungkan antara pihak yang butuh dengan memberi sejumlah 

keuntungan (suap) kepada pemegang kebijakan dan keuntungan bagi pihak 

yang membutuhkan dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan yang 

seharusnya dilakukan.  

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 kedalam 33 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian 

dikelompokkan kedalam tujuh kelompok yakni30: 

a. Korupsi terkait kerugian keuangan negara 

Kerugian keuangan negara sebagai jenis tindak pidana korupsi 

merupakan dampak dari serangkaian perbuatan menyeleweng yang 

dilakukan oleh pejabat negara. Undang-undang tipikor dalam penjelasan 

umumnya  mengartikan keuangan negara adalah seluruh kekayaan 

negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak 

                                                             
30 Suteki, 2015. Masa Depan Hukum Progresif. Bantul, Thafa Media. Hal 37 
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dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan 

segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam 

penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga 

Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan (b) berada dalam 

penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan 

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang 

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.  

Kerugian keuangan negara dan korupsi menurut Yos Johan 

ukurannya adalah “adanya perbuatan formal melanggar hukum” dan 

adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan 

pasti, dapat dihitung dengan nilai uang”.31 Merugikan keuangan negara 

melalui korupsi semisal melalui tindakan markup anggaran sebuah 

proyek pemerintah.  

b. Korupsi Penyuapan 

Sebagai jenis korupsi, suap selalu berhubungan dengan kepentingan 

pihak tertentu yang menginginkan perlakuan berbeda melalui sejumlah 

pemberian tertentu. Syed Husein Alatas menyebut suap sebagai korupsi 

karena, seorang pejabat sudah seharusnya bekerja sesuai dengan 

prosedur karena sudah dibayar oleh negara, pejabat yang menerima 

pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud 

                                                             
31 Yos Johan Utama, 2015. Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan 

Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang. Thafamedia. Yogyakarta. 

Hal 62 
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mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada 

kepentingankepentingan si pemberi adalah perbuatan korup yang berarti 

perbuatan yang tidak jujur.32 

Tindakan suap termasuk kedalam tindak pidana korupsi manakala 

melibatkan pejabat publik, pandangan seara hukum islam membenarkan 

argument ini karena riyswah atau sogokan, merupakan tindakan 

memberikan sesuatu untuk menggugurkan yang hak dan membenarkan 

yang batil.33 Jelas sekali tindakan suap dalam ranah pejabat publik 

menyebabkan objektifitas pejabat dalam mengambil tindakan dan 

merugikan publik. 

c. Korupsi Penggelapan dalam Jabatan 

Jenis korupsi ini memang tidak popular bila dibandingkan dengan 

jenis tindak pidana korupsi lainnya. korupsi penggelapan dalam jabatan 

diatur dalam pasal 6 ayat (2), pasal 8, pasal 9, pasal 10huruf a, huruf b, 

pasal 12 huruf c, dan huruf d. 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. 

Ciri korupsi jenis ini meliputi segala tindaka berupa (a) Pegawai 

negeri menggelapkan uang negara, atau membiarkan penggelapan. (b) 

Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. (c) 

                                                             
32 BPKP, 1999.  Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan 

Pengawasan BPKP, Jakarta. Hal 258 
33 Slamet Haryadi. Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap. Jurnal AL-‘ADALAH 

Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hal 543 
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Pegawai negeri merusak bukti (korupsi). (d) Pegawai negeri membiarkan 

orang lain merusak barang bukti. (e) Pegawai negeri membantu orang 

lain merusak barang bukti.34 Jika diperhatikan lebih lanjut jenis korupsi 

ini berhubungan dengan jenis korupsi lainnya. 

d. Korupsi Pemerasan 

Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g 

undang-undang Tipikor. Jenis korupsi ini menurut penulis adalah tindak 

pidana korupsi yang menggunakan kewenangannya sebagai pegawai 

negeri atau pejabat untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang tidak 

sah.  

Korupsi pemerasan ini berbeda dengan tindak pidana korupsi suap 

karena pada korupsi pemerasan sikap aktif berada pada pegawai negerai 

atau pejabat. Sedangkan pada suap ada sikap aktif/keinginan dari 

pemberi suap disamping adanya sikap aktif dari pegawai negeri atau 

pejabat tersebut. Tindak pidana korupsi ini digolongkan kepada korupsi 

sebab ada penyalahgunaan kewenangan atau abuse of pewer yang 

merupakan ciri dari korupsi. Menurut Sudomo penyalah gunaan 

wewenang berupa tindakan penyelah gunaan kewenangan yang ada pada 

pegawai negeri atau pejabat untuk memberikan fasilitas dan keuntungan 

yang bersifat pribadi.35 

 

                                                             
34 Ade Fajar Rezki. Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam. Fakultas Hukum Universitas 

Sumatra Utara. Hal 15 
35 Op.cit. BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional. Hal 274 
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e. Korupsi Perbuatan Curang 

Jenis korupsi ini menekankan kepada perbuatan yang sifatnya 

curang atau tidak jujur baik dalm volume atau kualitas. Jenis korupsi ini 

dapat menjerat pihak swasta sebagai pihak yang memegang proyek ini 

atau pihak pemerintah sebagai pengawas. Diaturnya perbuatan ini dalam 

ketentuan tindak pidana korupsi karena adanya kerugian pada negara 

serta melihat dampak dari perbuatan ini yang mebahayakan negara. 

f. Korupsi Benturan kepentingan 

Pasal 12 hurf i undang-undang tipikor memberikan batasan kepada 

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak 

langsung untuk tidak turut serta dalam pemborongan maupun pengadaan 

proyek pemerintah. Batasan ini tujuannya untuk menghindari persepsi 

adanya penyalah gunaan wewenang. 

g. Korupsi dalam bentuk gratifikasi 

Lahirnya undang-undang nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan 

atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 melahirkan bentuk tindak 

pidana baru yaitu kriminalisasi perbutan pemberian hadiah bagi pejabat 

yang kemudian dikenal dengan gratifikasi. Pengaturan gratifikasi 

didalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 terdapat dalam pasal 12 

B, kritikan terhadap pasal gratifikasi ini sehubungan dengan budaya 

memberi yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya 

budaya jawa.36 

                                                             
36 Suteki. 2015. Masa Depan Hukum Progresif. Bantul Thafa Media. hal 130 
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Gratifikasi sendiri merupakan tindak pidana korupsi apabila 

gratifikasi tersebut merupakan suap karena pada dasarnya gratifikasi 

bukanlah tindak pidana. Dikatakan merupakan suap apabila gratfikasi 

diikut oleh itiad tidak baik yang bertentangan dengan kewenangannya 

baik berbuat atau tidak berbuat. Pemberian ini dapat sebelum atau 

sesudah perbuatan pejabat tersebut dilakukan. Adanya pro dan kontra 

mengenai gratifikasi dikriminalisasi dapat dijawab dengan adanya 

batasan dalam pasal 12 C mengenai ketentuan pelaporan pemberian 

tersebut kepada komisi pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya dinilai 

apakah haidah tersebut adalah murni hadiah tanpa mengharap imbalan 

atau ada unsur suap disitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




