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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari 

bahasa Latin: corruption = penyuap; corruptore = merusak) merupakan 

gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan 

wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta 

ketidakberesan lainnya6. 

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara 

atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi 

atau orang lain7. 

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang 

menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh 

para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas 

tingkah laku tersebut8. 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan 

merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan 

kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan 

keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, 

penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi 

                                                             
6 Dwi Supriyadi Dkk, op.cit, Hlm. 22 
7  Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231. 
8  Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168. 
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dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan 

dibawah kekuasaan jabatannya9. 

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk 

memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan 

yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara10. 

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara 

Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak 

menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah 

membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus 

diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat 

membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana 

korupsi ini11. 

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas 

resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang 

menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau 

melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi12. 

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang 

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri 

                                                             
9  Evi Hartanti, op.cit., Hlm. 8-9. 
10 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, 

Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5. 
11 Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3 
12 Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31. 
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atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

negaraatau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur 

hidup ataupidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 

 Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri 

dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian 

negara13. 

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap 

hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi 

pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes), 

melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). 

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, 

terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur 

dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1.  Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan 

(delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah 

orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari 

perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-

kepentingan lain. 

                                                             
13 J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61 
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2.  Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-

pejabat yang melakukannya. 

3.  Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, 

atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa 

bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara 

atau kepentingan umum. 

4.  Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha 

untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap 

tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan 

dan bertentangan dengan hukum. 

5.  Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. 

Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan 

kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas 

dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus14. 

 Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk 

melinddungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis-

habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan 

besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah 

kian menjadi barang langka di negeri ini15. 

 

 

                                                             
14  Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Hlm. 169-170 
15  Ibid, Hlm. 170-171 
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B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu 

negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang 

maupun yang akan datang16. 

Pengembalian dilakukan apabila terjadi penyimpangan kekuasaan 

yang dilakukan oleh pejabat yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri 

atau korporasi dan mengakibatkan kerugian kepada keuangan negara. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, 

pengembalian ialah proses, cara perbuatan mengembalikan, pemulangan, 

pemulihan17. 

Kata Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat 

Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi; sesuatu yang di 

anggap mendatangkan rugi18. 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua  hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut19. 

                                                             
16  Ibid, Hlm.163 
17 Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, Jakarta: Gramedia, 

Hlm.661. 
18  Ibid, Hlm. 1186. 
19  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
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Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara 

yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau 

sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya20. 

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada 

tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar 

dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian 

bisa terjadi melalui konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara 

dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara 

kerugian terdai akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak 

sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat 

merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana 

terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam 

bidang kewenangannya21. 

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum 

yang menjelaskan sistem hukum pengemmbalian kerugian keuangan negara 

berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, 

tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk 

memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam 

masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada 

prinsip dasar “Berikan kepada negara yang menjadi hak negara.” Di dalam 

hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu 

                                                             
20  Ibid. 
21  Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit, Hlm 174 
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masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip 

“berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”22. 

Terdapat ada 2 cara untuk penyelesaian ganti kerugian atau 

pengembalian uang negara yang dikenal didalam hukum pidana, antara lain: 

1. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Umum 

Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi 

unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam 

KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. 

Kerugian negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak 

dianggap selesai begitu saja,walaupun pegawai negeri yang 

bersangkutan telah mengganti sepenuhnya kerugian negara dan/atau 

telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Kepala Kantor Urusan/Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugan 

negara tersebut membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada 

kepolisian. Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai 

kejadian, macam dan jumlah kerugian. Hasil penelitian dan langkah 

tindak tersebut dilaporkan kepada meneteri dengan tembusan kepada 

pejabat terkait. Selanjutnya melakukan pemantauan atas perkembangan 

penyelesaian kasus tersebut dan melaporkan hasilnya kepada menteri. 

2. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus. 

Dalam hal suatu peristiwa kerugian neegara mengandung unsur tindak 

pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

                                                             
22  Ibid., Hlm. 181 
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31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, 

dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana 

Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja didalam laporannya 

wajib menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, 

sedangkan penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilaukan setelah 

diperoleh petunjuk dari menteri c.q. kepala biro hukum dan humas23. 

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara telah diatur dengan 4 

(empat) cara yang biasa digunakan, antara lain: 

1. Perampasan Barang Bergerak 

Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak 

melaksanakan putusan hakim untuk membayarkan uang pengganti24. 

2. Pembayaran Uang Pengganti 

Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di 

Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Menurut undang-undang 

                                                             
23  Ibid., Hlm. 187-189 
24 Bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf a ialah “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang 

tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. 
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tersebut, pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang 

yang dikorupsi. 

Terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 

tersebut tentang uang pengganti, pasalnya dalam undang-undang 

tersebut tidak menentukan kapan batas waktu pembayaran uang 

pengganti tersebut, sehingga pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 dimuat batas maksimal pembayaran uang pengganti tersebut. 

Pembayaran uang Pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi25. 

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini 

diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk 

mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model 

pembebanan tersebut terdiri dari: 

a. Pembebanan Tanggung-Renteng 

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih 

dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu 

perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks 

hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng 

yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif 

apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, 

                                                             
25  Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “pembayaran uang 

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi.” 
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dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah 

pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. 

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam 

putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana 

uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. 

Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara 

para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti 

tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa 

atau urunan dengn porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang 

melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara 

hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat 

kembali lagi. 

b. Pembebanan Secara Proporsional 

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana 

uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara 

definitif menentukan berapa besar beban masing-masing 

terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan 

pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa 

dalam tindak pidana korupsi terkait26. 

 

 

                                                             
26 Guntur Rambey, 2016, “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui 

Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 152. 
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3. Pidana Denda 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang 

berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar 

aturan, undang-undang, dan sebagainya)27. 

Jenis pidana denda berbeda dengan jenis pidana lainnya karena pidana 

selain denda merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dan 

ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda ditujukan pada 

harta benda si terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana denda 

merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana 

lainnya28. 

Pada umumnya penerapan pidana uang pengganti dengan pidana denda 

dilakukan bersamaan. Pidana uang pengganti digunakan untuk 

mengembalikan seluruh asset negara yang hilang, sedangkan pidana 

denda diterapkan sebagai bentu hukuman tambahan bagi pelaku tindak 

pidana korupsi yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan 

pidana kurungan. 

4. Gugatan Secara Perdata 

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara 

negara perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat 

untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. 

Gugatan yang dilakukan jaksa sebagai pengacara negara tentunya tidak 

                                                             
27 Internet, 18 Juni 2019, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denda 
28 Bambang Hartono, 2011, “Analisi Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana 

Korupsi”, Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 3. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denda
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sekedar hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga 

harus memenuhi syarat formil dan materil29 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan 

gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 

huruf c, dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak 

bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun 

sudah terdapat kerugian negara30. 

Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama 

di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau 

komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang31. 

C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

“Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang 

siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai 

mana unsurunsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang 

menurut KUHP32”. 

 

Pelaku tindak pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, 

dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan setiap orang 

adalah orang perseorangan termasuk korporasi keputusan dibuat 

                                                             
29 Desky Wibowo, “Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana 

Korupsi”, hlm. 4-5. 
30 Ibid, hlm.5. 
31  Ibid, hlm.6. 
32 Internet, 10 Desember 2018, http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf 

http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf
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berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul, termasuk 

juga konflik kepentingan dan nepotisme33. 

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor dirumuskan dalam Pasal: 

2,3,5,6,7,8,9,11,12,12B,13,15,16,21,22,23,dan Pasal 24. Dari pasal-pasal 

tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar 

tertentu dapat juga dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi 

Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis: 

a. Tindak Pidana Korupsi Murni 

 Tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal 

yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap 

kepentingan umum yang menyangkut keuangan negara, 

perekonomian negara, dan kelancara pelaksanaan tugas/ pekerjaan 

pegawai negara atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik. 

Kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 

12, 12B, 13, 15, 16, dan Pasal 23 (yang mengadopsi norma di 

dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP). Diantara pasal-

pasal tersebut ada 20 (dua puluh) pasal yang memuat 38 (tiga puluh 

delapan) rumusan tindak pidana korupsi murni. 

 Tindak pidana kelompok ini merupakan kejahatan jabatan, 

artinya subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau orang selain 

                                                             
33 Ibid. 
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pegawai negeri (disamakan dengan pegawai negeri) yang 

menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut kepentingan 

publik dengan menyalahgunakan kedudukannya. 

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni 

 Tindak pidana korupsi tidak murni ialah tindak pidana yang 

substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap 

kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas 

penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Tindak pidana yang dimaksud disini hanya diatur dalam 

tiga pasal, yakni Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU TIPIKOR. 

2. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 

Atas dasar subjek hukum si pembuatnya, maka tindak pidana korupsi 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. Tindak Pidana Korupsi Umum 

 Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk korupsi yang 

ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas 

sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang 

termasuk korporasi. Rumusan norma ini berlaku untuk semua 

orang. Yang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi 

umum ini terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24 

UU Tipikor, Pasal 220 dan Pasal 231 KUHP jo Pasal 23 UU 

Tipikor. 
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b. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara 

Negara 

Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara 

negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan 

oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau 

penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu 

semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara 

negara. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam 

Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan Pasal 23 UU Tipikor (yang 

mengadopsi Pasal 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP). Tindak 

pidana korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan jabatan atau 

dapat disebut sebagai kejahatan jabatan khusus. Sedangkan 

kejahatan jabatan umum ditempatkan dalam pasal-pasal Bab 

XXVIII Buku II KUHP yang tidak ditarik atau dirumuskan ke 

dalam tindak pidana korupsi. 

3. Atas Dasar Sumbernya 

Atas dasar sumbernyam, korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok sebagai berikut: 

a. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP 

Dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU 

Tipikor, rumusan tersebut berasal atau bersumber dari 

rumusan tindak pidana dalam KUHP. Formula rumusannya 
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agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam Pasal KUHP 

yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Kelompok ini 

antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan 

dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 UU Tipikor. 

2) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal 

tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana 

korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem 

pemidanaannya. Kelompok ini antara: Pasal 23 UU Tipikor 

yang merupakan hasil saduran dari Pasal 220, 231, 421, 422, 

429 dan Pasal 430 KUHP menjadi tindak pidana korupsi. 

b. Tindak pidana korupsi yang oleh UU Tipikor dirumuskan sendiri 

sebagai tindak pidana korupsi. 

Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh UU 

Tipikor. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah tindak pidana 

korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 

15, 16, 21, 22 dan Pasal 24 UU Tipikor. 

4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan 

Tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku dalam rumusan tindak 

pidana, maka dapat dibedakan antara tindak pidana korupsi aktif dan 

tindak pidana korupsi pasif. 

a. Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif 

Ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya 

mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau 
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perbuatan materiil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah 

perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh 

atau bagian dari tubuh orang. Tindak pidana korupsi ini terdapat 

dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 12B, 13, 15, 16, 21, dan Pasal 22 UU Tipikor serta Pasal 220, 

231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP. 

b. Tindak pidana korupsi pasif atau Tindak pidana korupsi negative 

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur 

tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Sebagaimana diketahui 

bahwa tindak pidana pasif itu adalah tindak pidana yang melarang 

untuk tidak berbuat akrif (disebut perbuatan pasif). Apabila dia 

tidak menuruti kewajiban hukumnya untuk berbuat (aktif) tertentu 

tersebut, artinya dia telah melanggar kewajiban hukumnya untuk 

berbuat tadi, maka dia dipersalahkan melakukan sesuatu tindak 

pidana pasif tertentu. Tindak pidana pasif korupsi terdapat dalam 

pasal-pasal berikut, antara lain Pasal 7, 10, 23, 2434. 

D. Pertimbangan Hakim 

 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, Hakim adalah merupakan pejabat peradilan negara yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili35. 

                                                             
34  Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: 

Bayumedia Publishing, Hlm. 20. 
35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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 Menurut Kamus Hukum, dalam Bahasa belanda hakim disebut rechter 

belanda hakim disebut rechter yang artinya adalah petugas pengadilan yang 

mengadili perkara36. 

 Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas 

untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang 

berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan, didalam 

menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-

pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, 

tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Bukankah dalam tiap-tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”37. 

 Dalam menjalankan tugasnya, hakim tentu saja memiliki hak dan 

kewajiban yang harus dia laksanakan. Baik itu yang bersifat melindungi 

hakim itu sendiri, maupun yang memaksa hakim tersebut. 

 Hakim dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas Ius Curia Novit 

dijelaskan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada 

hukumnya maupun tidak terdapat hukumnya, karna menurut asas tersebut 

dijelaskan bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga 

pengadilan (dalam hal ini hakim) tidak boleh menolak suatu perkara.  

                                                             
36 J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, op.cit , Hlm. 61. 
37 Ibid. 
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 Asas  tersebut  juga  diperkuat dengan adanya pasal 10 ayat (1) 

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  

Kehakiman38. 

  Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, 

setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 

terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan39. 

 Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus 

menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan 

tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam praktek ada 

kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih 

kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim40. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 

Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, 

setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis 

terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan41. 

                                                             
38 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 

untuk memeriksa dan mengadilinya”. 
39 Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik 

Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Adtya Bakti, Hlm. 55 
40 Internet, 28 Juni 2018, http://digilib.unila.ac.id/592/7/BAB%20II.pdf 
41 Lilik Mulyadi, 2007 op cit, Hlm. 55 



34 
 

 Argumentasi pada dasarnya adalah penampilan proses kegiatan 

berpikir. Argumentasi dan penalaran adalah dua istilah yang sering 

ditautkan; penalaran adalah kegiatan berpikir. Berpikir secara yuridis adalah 

berpikir secara normatif42. 

 Argumentasi hukum dihasilkan oleh proses penalaran. Penalaran 

selalu bersangkut paut dengan logika dan bahasa. Penalaran hukum 

menggunakan prinsip-prinsip logika. Penalaran hukum bagi hakim 

merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang 

berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem 

hukum positif43. 

 Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkaitan 

dengan persoalan normatif dan filsafat hukum sebab tugas mengadili 

berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan44. 

 Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat 

hukum tertulis terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pendapat hukum yang 

dirumuskan menjadi diktum putusan harus memuat alasan (fakta) dan dasar 

putusan (legitimasi), juga memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-

undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili45. 

                                                             
42  Syarif Mappiasse, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta: Prenadamedia 

Group, Hlm.48. 
43  Ibid. 
44  Ibid, Hlm. 51. 
45  Ibid, Hlm. 52. 
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 Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, “Dalam hal 

dsidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat 

hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.46” Hal tersebut disebut 

Dissenting Opinion. 

E. Putusan Hakim (Vonis) 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi II Cetakan IX, 

dicantumkan pengertian “pidana” yaitu hukum kejahatan (hukum untuk 

perkara kejahatan / kriminal)47. 

 Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan merupakan 

pusat dari sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian, karena pada tahap 

ini diputuskan apakah terdakwa dipandang bersalah dan oleh karenanya 

dipidana, atau tidak bersalah dan oleh karenanya dilepaskan dari segala 

tuntutan hukum48. 

  Di Indonesia berlaku asas yang disebut Nullum Delictum Nulla 

Poena Sine Praevia Lege Poenali, yang artinya bahwa segala perbuatan 

yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu dicantumkan dalam 

Undang-Undang Pidana, seperti tercantum pada pasal 1 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

                                                             
46  Ibid, Hlm. 53 
47 Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., Hlm. 360 
48 Muhammad Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, 

Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 1 
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 Roeslan Salah berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan 

ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat 

delik itu49. 

 Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa pidana dapat diartikan sebagai 

aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu yang akibatnya berupa pidana50. 

 Di Indonesia terdapat dua jenis pidana  yang berlaku, yaitu Pidana 

Pokok dan Pidana Tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP terjemahan Moeljatno 

disebutkan bahwa Pidana terdiri atas: 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana Mati; 

b. Pidana Penjara; 

c. Pidana Kurungan; dan 

d. Pidana Denda. 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu; 

b. Perampasan barang-barang tertentu; dan 

c. Pengumuman putusan hakim51. 

 Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

                                                             
49  Abdoel Djamali, 2000, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 56 
50 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum undip, Hlm. 

9 
51  Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm.5-6 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat juga dua jenis 

pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 

 Pidana pokok menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

terdapat dalam pasal 2 sampai pasal 16. 

 Sedangkan pidana tambahan menurut Undang-Undang tersebut antara 

lain: 

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud 

atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh 

dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di 

mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 

menggantikan barang-barang tersebut; 

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 

1 (satu) tahun; dan 

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan 

seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat 

diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana52. 

                                                             
52 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 
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 Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan 

pidana. Antara lain: 

1. Teori Absolut 

Teori absolut berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata 

karena seseorang telah melakukan suatu tindakan pidana atau kejahatan 

(quia peccatum est). 

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar 

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan 

itu sendiri. 

2. Teori Relatif 

Teori ini berpedapat bahwa memidana seseorang bukanlah untuk 

memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan itu 

sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk 

melindungi kepentingan masyarakat. 

Menurut J. Andeanaes, teori relatif daat disebut teori perlindungan 

masyarakat (the theory of social defence). Sedangkan menurut Nigel 

Walker, teori relatif ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif, 

karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi 

frekuensi kejahatan. 

3. Teori Gabungan 

Teori ini muncul akibat dari tidak adanya hasil yang memuaskan yang 

dihasilkan oleh teori absolut dan teori relatif. 
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Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai 

asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu 

pembalasan yang adil. Namun, teori ini berpendirian bahwa pidana 

mempunyai berbagai pengaru, antara lain perbaikan suatu yang rusak 

dalam masyarakat dan prevensi general53. 

 Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat 

diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pemidanaan 

atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian 

“ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum 

penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk 

pemidanaan tertuang secara ekplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan 

sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari 

norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan 

aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan 

aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan 

pelaksanaan pidana. 

 Ketentuan dasar yang dijadikan arah, pegangan, petunjuk untuk 

melaksanakan pemidanaan / pemberian pidana menjadi bagian dari 

keseluruhan aturan / norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan. 

Membicarakan ketentuan dasar pemidanaan sama dengan membicarakan 

asas-asas yang menjadi dasar pemidanaan dan yang merupakan asas yang 

fundamental yaitu asas legalitas dan asas culvabilitas. 

                                                             
53   Evi Hartanti, op. cit. Hlm. 59-61 
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 KUHP (WvS) sebagai ius constitutum yang memuat prinsip-prinsip 

umum (general principle) hukum pidana dan pemidanaan tidak secara 

ekplisit mencantumkan kedua asas di atas. Hal ini dipertegas oleh Sudarto 

yang menyatakan: 

“KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana 

(straftoemetingsleiddraad) yang umum ialah suatu pedoman 

yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-

asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan 

pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana 

(straftoemetingsregels)” 

 

 Dari pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa pedoman 

pemidanaan merupakan kebijakan legislatif yang “seharusnya” ada dalam 

aturan atau norma hukum pidana materiil yang harus diperhatikan dalam 

pemberian pidana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


