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BAB   II 

KERANGKA TEORITIK, KERANGKA KONSEPTUAL  

DAN KERANGKA BERPIKIR  

 

Ada berbagai istilah yang sering digunakan dalam penulisan suatu karya 

ilmiah seperti “Tinjauan Pustaka”, “Kerangka Teoritik(s)”, “Kerangka Pemikiran” 

dan sebagainya. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, 

hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya
1
, akan tetapi 

isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, 

penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.
2

 I Gede Artha 

menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum, 

konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum 

terdahulu termasuk teori-teori hukum
3
.   

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada teori, 

mengenai atau menurut teori
4
.  Kata teori berasal dari kata theoria dalam bahasa Latin 

yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri berasal dari  kata thea yang dalam 

bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.
5
  Dalam suatu penelitian ilmiah, 

adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah 

dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Oleh karena itu suatu teori atau kerangka 

teoritis mempunyai pelbagai kegunaan antara lain sebagai berikut : 

                                                           
1
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

pustaka Pelajar, Cet. 1, Yogyakarta, hlm. 92. 
2
 Ronny Hanitijo, Op.Cit.,hlm.39 

3
 I Gede Artha, 2013. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Doktor Ilmu 

Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, (Selanjutnya disebut I Gede Artha 2) 
4
 Sudikno Mertokusumo, 2001. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

hlm. 156. 
5
 Soetandyo Wigjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, 

Elsam HuMa, Jakarta, hlm. 184. 
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1. Untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau 

diuji kebenarannya. 

2. Mengembangkan system klasifikasi, fakta, membina struktur konsep-konsep 

serta memperkembangkan defenisi-defenisi. 

3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui 

dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti. 

4. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang 

oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin 

fakta tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang. 

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan yang 

ada pada pengetahuan si peneliti
6
. 

 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati 

kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita untuk 

merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. 

Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan 

ditunjukknan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan    

demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan 

mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.
7
 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka penelitian disertasi ini ada 

beberapa teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah 

dirumuskan. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan; Teori Kebijakan Formulasi, 

Teori Pemidanaan, Teori Ganjaran, Teori Utilitas, Teori Kewenangan, dan Teori 

Pembuktian.  Selain itu akan diuraikan juga beberapa konsep yang terkait judul 

disertasi yang terdiri dari konsep : Reformulasi, Sanksi Pidana, Tindak Pidana 

Korupsi, dan Pembayaran Uang Pengganti.  

Pemanfaatan teori-teori tersebut di atas dikelompokkan sebagai berikut : 

Permasalahan pertama yakni mengapa diperlukan sanksi pidana tambahan 

pembayaran uang pengganti dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, akan dikaji dan dianalisis menggunakan Teori Keadilan; Teori Kebijakan 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto 1, Op. cit., hlm. 142.  

7
 Satjipto Rahardjo, 1991. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 253 
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Formulasi, Teori Pemidanaan, Teori Ganjaran, dan Teori Utilitas, Teori Kewenangan, 

dan Teori Pembuktian.    

Permasalahan kedua yaitu bagaimana formulasi/rumusan sanksi pidana 

tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, akan dikaji dan dianalisis menggunakan Teori Keadilan; Teori 

Kebijakan Formulasi, Teori Pemidanaan, Teori Ganjaran, dan Teori Utilitas dan Teori 

Kewenangan. 

Permasalahan ketiga adalah bagaimana sebaiknya formulasi / rumusan sanksi 

pidana pembayaran uang pengganti dalam undang-undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi perspektif ius constituendum, akan dikaji dan dianalisis menggunakan 

Teori Keadilan; Teori Kebijakan Formulasi, Teori Pemidanaan, Teori Ganjaran, dan 

Teori Utilitas dan Teori Kewenangan. 

 

2.1. KERANGKA TEORITIK 

2.1.1. Teori  Keadilan 

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa 

keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan 

keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengam demikian, setiap 

pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan 

bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. 

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah 

membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar 

manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan 

mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan 

mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai 
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kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu 

melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya
8
.  

 

 

Para pendiri negara merumuskan cita-cita bernegara dalam pembukaan UUD 

1945 menjatuhkan pilihan pada konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang 

dalam alinea IV UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …” 

Negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara dengan fungsi utamanya 

adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum atau welvaarstaats atau 

verzorgingstaats, merupakan konsepsi negara hukum modern yang menempatkan 

peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung 

jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif.  Konsepsi negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan 

pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah diserahi pula peran, 

tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat.
9
 Namun karena luas dan kompleksnya 

permasalahan masyarakat yang dihadapi ternyata tidak semua tindakan yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang dan 

oleh karena itu timbul konsekuensi khusus di mana pemerintah memerlukan 

kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah-

masalah urgensi yang muncul secara tiba-tiba. Hal demikian ini disebut discretionary 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto 1, Op. cit., hlm. 159.  

9
 S.F. Marbun, 1997. Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia,   

Cet. I, Yogyakarta: Liberty, hlm. 166-167. 
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power atau pouvoir discretionaire atau freies ermessen.
10

  Salah satu tugas negara 

yang harus diemban oleh pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV pembukaan UUD NRI 

1945, namun hingga kini masih merupakan suatu harapan yang masih harus terus 

diperjuangkan.   

Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan”. 

Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum 

adalah "keadilan" di samping kemanfaatan dan kepastian
11

.  Aristoteles berpendapat 

bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini 

adalah ius suum quique tribuere, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa 

yang menjadi bagian atau haknya.
12

 Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada 

tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu 

honestevivere, alterium nonlaidere, suum quique tribuere (hidup secara terhormat, 

tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya)
13

 

Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan 

model keadilan lain yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan 

distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan 

keadilan korektif atau remidial berfokus pada "pembetulan pada sesuatu yang salah". 

Jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya 

memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan 

                                                           
10

 Ibid.  
11

 Ahmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis, Gunung Agung, 
Jakarta, hlm. 72. 

12
 Dudu Duswara Machmudin, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, 

Bandung, hlm. 23  
13

 Bernard L. Tanya, dkk., 2007. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan 
Generasi, CV. Kita, Surabaya, hlm. 152.   
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dilakukan maka hukuman yang sepantasnya harus diberikan pada si pelaku. 

Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali keharmonisan. 

Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat 

dari perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya.   Prinsipnya adalah hukuman harus 

memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan 

keuntungan yang tidak sah.  Konsep Themis, dewi keadilan melandasi keadilan jenis 

ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip - prinsip tersebut tanpa memandang siapa 

pelakunya.
14

  

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan 

menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil 

berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil 

harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan 

atau kebaikan bersama (common good).
15

 

Keadilan korektif atau remidi berupaya meluruskan yang salah agar menjadi 

benar, yang tidak adil menjadi adil. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penjatuhan 

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan bentuk sanksi yang 

diberikan oleh hakim atas perbuatan pelaku yang telah merugikan negara.
16

  Keadilan 

korektif ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu tercapainya keadilan 

dalam proses hukum yang adil (due process of law), bahwa setiap perbuatan pidana 

yang dilakukan pelaku mesti mendapat sanksi yang setimpal sebagai ganjaran kepada 

                                                           
14

 Ibid. hlm. 53-54 
15

 Andre Ata Ujan, 2009. Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan, 
Kanisius, Yogyakarta, hlm. 48. 

16
 Abdul Ghofur Anshori, 2006. Filsafat Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,   

hlm. 48. 
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pelaku tindak pidana yang dijatuhkan hakim sebagai bentuk penerapan keadilan 

vindikatifa.
17

 

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls menyatakan : “Keadilan 

dikonseptualisasikan sebagai fairness (kejujuran) mengandung asas, orang-

orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan 

kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh suatu kedudukan yang 

sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang 

fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka 

kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur 

dasar masyarakat merupakan persetujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah 

prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar 

kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefenisikan kerangka dasar 

asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih 

lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam 

bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip 

keadilan ini akan disebut keadilan sebagai fairness, yang berusaha memberikan 

landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan
18

.  
 
 

Berdasarkan paparan di atas, maka teori keadilan vidikatifa akan digunakan 

sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan sanksi pidana pembayaran uang 

pengganti sebagai sarana pengembalian kerugian keuangan negara. 

 

2.1.2. Teori  Kebijakan Formulasi  

Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). 

Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan 

peraturan perundang-undangan. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti 

kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif.    

Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang 

tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan 

untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (the other sentencing authorities) 

                                                           
17

 Dardji Darmodihardjo, 2002. Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat 
Hukum Indonesia,PT. Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 157. 

18 John Rawls, A Theory of Justice (Teori Keadilan), Dasar Dasar Fitsafat Politik Untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, diterjemahan oleh : Uzair Fauzan dan Heru 
Prasetyo,2006. Pustaka Pelajar, Yogjakarta, hlm. 12. 
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dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk 

seorang pelanggar tertentu.
19

   

Menurut penulis, kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus 

pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan 

tentang jenis sanksi (strafsoort) dan lamanya masa pidana (strafmaat) yang tepat bagi 

setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta 

menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (strafmodus) dalam 

mewujudkan tujuan pemidanaan. 

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih 

spesifik.  Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik 

hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal law 

policy atau strafrechpolitiek.
20

  

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (penal policy) menurut Marc 

Ancel, penal policy adalah : "Both a science and art, of which the practical 

purposes ultimatly are to anable the positive rules better formulated and to 

guide not only the legislator who has to draff criminal subtites, but the court by 

which they are applied and the prison administation which gives practical effect 

to the court’ decision
21

. (Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya 

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positip 

dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada 

                                                           
19

 Barda Nawawi Arief, 1994. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan     
Dengan Pidana Penjara, Univeritas Diponegoro, Semarang, hlm. 56. (Selanjutnya disebut Barda 
Nawawi Arief  1.) 

20
 Barda Nawawi Arief, 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. 3, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 26. (Selanjutnya 
disebut Barda Nawawi Arief 2.) 

21
 Marc Ancel,1965. Social Defence A Modern Approach Problem, Rouledge & Kegan Paul, 

London,  p. 209, dalam I Gede Artha 1, Op.Cit., hlm. 33.  
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pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan 

undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan).  

Menurut A. Murder strafrechtspolitiek, adalah garis kebijakan untuk 

menentukan : 

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan 

diperbaharui. 

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus 

dilaksanakan.
22

 

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto penal 

policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan 

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-

masa yang akan datang.
23

  Sudarto juga menyatakan "bahwa menjalankan politik 

(kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 

perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan 

dan daya guna.
24

  

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel,  A. Mulder dan 

Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum 

                                                           
22

 Barda Nawawi Arief, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3. (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief 3.) 

23
Sudarto, 1993. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap 

Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm. 9. (Selanjutnya disebut Sudarto 1.) 
24

 Sudarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 19 (Selanjutnya disebut 
Sudarto 2.) 
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pidana (penal policy), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif 

(formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi)
25

 

Melakukan pencegahan tindak pidana adalah jauh lebih baik dari pada 

memberantas. Mencegah atau tindakan preventif, dalam Webster’s New American 

Dictionary disebutkan prevent to stop from beeing done or coming to pass; to hinder, 

obstruct; selanjutnya prevention the act of hindering or obstruction. Artinya, 

perbuatan merintangi atau mencegah/menghalangi. Dengan demikian arti kata atau 

makna pencegahan atau prevensi adalah membuat rintangan, untuk itu diperlukan 

penahan yang saksama terhadap faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya 

kejahatan atau hal-hal yang mendukung atau mempengaruhi terjadinya kejahatan.
26

 

Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan Tindak 

pidana korupsi, termasuk bidang kebijakan kriminal (crimnal policy).  Kebijakan 

kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial 

(social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial 

(social-welfare policy) bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kebijakan/upaya-

upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Dengan demikian, 

sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kiminal) dilakukan dengan 

menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (penal 

policy), khususnya pada kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in 

concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan 

itu, berupa social welfare dan social-defence. Pola hubungan ini dapat digambarkan 

secara skematis sebagai berikut : 

                                                           
25

 Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan 
Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74. (Selanjutnya disebut Barda     
Nawawi 4.) 

26
 Leden Marpaung, 2001. Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan, 

Djambatan, Jakarta, hlm. 74.  
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Skema Kebijakan Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

         -formulasi 

      -aplikasi 

      -eksekusi 

 

 

 

Sumber : Barda Nawawi Arief, 2010, hlm, 78.  

Bertolak dari skema diatas, dapat diidentifikasikan hal-hal pokok sebagai 

berikut: 

a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (korupsi) harus menunjang 

tujuan (goal), social welfare (SW) dan social defence (SD). Aspek social 

welfare (SW) dan Social defence (SD) yang sangat penting adalah aspek 

kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil, terutama 

nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan. 

 

b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (korupsi) harus dilakukan 

dengan pendekatan integral; ada keseimbangan sarana penal dan non-penal. 

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana 

non-penal karena lebih prevensif dan juga karena kebijakan penal 

mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat pregmentasi/ simplistis/ 

tidak struktural-fungsional; simptomati (tidak kausatif/ tidak elimenatif; 

individualistik atau offender-oriented tidak victim-oriented lebih bersifat 

represif/tidak preventif; harus didukung infrastuktur dengan biaya tinggi); 

 

Social  
Policy 

Social walfare 

 Policy 

Social Defence 
 Policy  

Goal SW /SD 

Criminal Policy 

Penal 
Policy 

Non Penal 
Policy 
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c. Pencegahan dan penangulangan kejahatan (korupsi) dengan sarana 'penal 

merupakan penal policy atau penal enforcement policy yang 

fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: a).Formulasi 

(kebijakan legistatif; b).Aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial); c).Eksekusi 

(kebijakan eksekusi/ administratif). Dengan adanya tahap "formulasi" maka 

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat 

penegak (penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat 

legislatif; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari 

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui penal policy.
27

  

 

 

Berkaitan dengan skema di atas, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa 

'Crimnal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement 

policy,….. the legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.
28

   

 

Berdasarkan uraian itu G. Peter Hoefnagels, membuat skema sebagai berikut : 

 

  Criminal Policy      Law Enforcement Policy          Social Policy 

   

 

Influencing view of society       Crime Law Application Prevention without 

on crime and punishment      (Practical Criminology) punishment 

(mass media)    

 

Sumber : Barda Nawawi Arief
29

,  

Melihat skema yang dikemukakan Hoefnagels, dapat diketahui bahwa upaya 

pencegahan dan penanggulangan kejahatan (korupsi), dapat dilakukan dengan tiga 

cara yaitu : (a). criminal law application atau sering disebut sarana penal yakni 

dengan penerapan hukum pidana; (b). prevention without punishment atau sering juga 

disebut sarana non penal yakni dengan penanganan yang bersifat kriminogen; dan (c). 

influencing view of society on crime and punishment atau mempengaruhi pandangan 
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 Barda Nawawi Arief 4, Op.Cit., hlm. 74. 
28

 G. Peter Hoefnagels, The Order Side of Criminology, dalam Barda Nawawi Arief 4, hlm. 5. 
29

 Barda Nawawi Arief 2, Op. Cit., hlm. 5. 
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masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan dengan menggunakan sarana media 

massa.  Cara ini pun dapat dimasukkan dalam penanggulangan kejahatan dengan 

sarana non penal.  

Kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut di 

atas, dapat pula dimanfaatkan sebagai kebijakan upaya pencegahan dan 

pemberantasan tindak korupsi di masa mendatang yaitu baik dengan menggunakan 

sarana penal dan non penal. Oleh karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat 

terselubung sehingga upaya penaggulangannya harus melibatkan masyarakat luas 

seperti apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa upaya penanggulangan 

korupsi dalam praktek harus mengajak seluruh lapisan masyarakat karena korupsi 

telah menjadi fenomena sosial, dan dalam sosiologi hukum dikonsepsikan sebagai 

suatu gejala normative otonom, sebab permasalahan korupsi menimbulkan pengaruh-

pengaruh dan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.
30

 

Menggunakan sarana media massa dalam upaya mencegah tindak pidana 

korupsi juga tidak kalah pentingnya karena melalui media massa akan dapat di 

sosialisasikan kebijakan-kebijakan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, agar masyarakat luas dapat mengetahui upaya yang dilakukan oleh 

aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi sehingga mereka yang 

ingin melakukan tindak pidana korupsi harus berhati-hati karena akibatnya sangat 

fatal.  

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya dalam hal ini tindak 

pidana korupsi harus juga ditempuh dengan kebijakan yang integral dan sistemik 

artinya ada keterpaduan antara pencegahan dan penaggulangan kejahatan dengan 
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 Soerjono Soekanto, 1979. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni, 
Bandung, hlm. 64. (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto 2) 
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keseluruhan kebijakan pembangunan dalam sistem politik sosial dan budaya. Ada 

keterpaduan antara "treatment of offender dan treatment of society, seluruh 

masyarakat harus dibangun sedemikian rupa agar sehat dari faktor-faktor kriminogen; 

ada keterpaduan antara penyembuhan/pengobatan simtomatik dan 

penyembuhan/pengobatan kausatif; ada keterpaduan antara sarana penal dan non 

penal; ada keterpaduan sarana formal dan informal atau tradisional: keterpaduan 

antara legal system dan extra legal system dan lain-lain.
31

 

Sehubungan dengan itu maka harus dilakukan peninjauan kembali terhadap 

kebijakan pidana yang dilaksanakan selama ini karena meningkatnya kejahatan dapat 

dilihat juga sebagai suatu petunjuk kurang sesuai lagi kebijakan hukum pidana yang 

berlaku, sebagaimana dikemukakan oleh W. Clifford, bahwa "meningkatnya 

kejahatan telah cukup menarik perhatian bahwa tidak efisiennya struktur peradilan 

pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme pencegahan kejahatan.
32

  

Demikian pula halnya pendapat dari Manuel Lopes Rey dalam ceramahnya yang 

berjudul crime and the penal system di depan Kongres PBB  ke IV yang bertema 

Prevention of crime and the Treatment of Offenders menyampaikan bahwa kondisi 

suatu sistem pidana yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat merupakan 

faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan. Selanjutnya terhadap hukum pidana 

di Indonesia, ia menilai bahwa sudah saatnya dilakukan perubahan atau evaluasi 

kembali karena sistem pidana saat ini sudah tidak cocok dengan perkembangan 

masyarakat apalagi masa yang akan datang karena pada umumnya telah usang dan 
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 Ibid., hlm. 105. 
32

 W. Clifford , Reform in Criminal Justice in Asia and Far East (terjemahan, tanpa penerbit, 
tahun dan tempat), hlm. 10 dalam I Kt Rai Setiabudhi, Ibid.,hlm. 106. 
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tidak adil serta tidak efektif, semua itu merupakan faktor penunjang meningkatnya 

kejahatan
33

. 

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kurang baiknya kondisi undang-undang dapat 

memicu timbulnya perilaku korup. Selain itu ada faktor lain yang sangat berpengaruh 

yaitu pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekwen dan sikap atau tindak tanduk 

dari aparat penegak hukum.
34

  

Mengacu pada beragam pendapat diatas dikaitkan dengan permasalahan 

disertasi ini, maka upaya reformulasi sanksi pidana pembayaran uang pengganti 

dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya pengembalian 

kerugian keuangan negara harus segera dilakukan oleh pihak legislatif dan pihak 

eksekutif dalam menunjang upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia. 

Teori kebijakan formulasi akan digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi 

rumusan masalah pertama dan masalah kedua sekaligus juga digunakan untuk 

merekonstruksi / memformulasi sanksi pidana pembayaran uang pengganti dari 

perspektif ius constituendum. 

 

2.1.3. Teori Pemidanaan 

Pembahasan tentang teori-teori pemidanaan sangat erat kaitannya dengan tujuan 

dari hukum pidana. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu akan mengemukakan 

beberapa pendapat tentang tujuan hukum pidana kemudian akan dilanjutkan dengan 

uraian tentang teori-teori pemidanaan.  
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 Ibid. 
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Tugas dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang 

digolongkan ke dalam perlindungan terhadap nyawa, badan, kehormatan, kebebasan, 

dan kekayaan.
35

 Wujud dari perlindungan tersebut adalah melalui sanksi pidana. 

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, tujuan hukum pidana ialah untuk 

memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa tujuan hukum pidana yaitu: 

a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik 

secara menakuti-nakuti orang banyak (generale preventie), maupun secara 

menakutinakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar 

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), atau 

b. Untuk mendidik, atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan 

suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, 

sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
36

 

 

Bassiouni berpendapat, bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum 

pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang patut 

dilindungi seperti: 

a) Pemeliharaan tertib masyarakat. 

b) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya 

yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; 

c) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; 

d) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar 

tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusian, dan keadilan 

individu
37

. 

 

Merujuk pendapat kedua pakar di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan 

hukum pidana pada umumnya adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam 

masyarakat dan secara khusus untuk melidungi kepentingan individu dari berbagai 

jenis perbuatan jahat serta memberi efek jera kepada pelanggar hukum agar tidak 

mengulangi melakukan kejahatan. 
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 Zamhri Abidin, 1986. Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Bagan dan Catatan 
Singkat, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 4. 
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 Wirjono Prodjodikoro, 1981. Asas Asas Hukum Pidana, Eresco, Bandung, hlm.16 
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 Bassiouni dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 
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Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan 

teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada 

perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa 

pandangan berikut.  

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua teori tujuan pemidanaan yang 

berbeda satu sama lain yaitu teori retributif (retributive theory) dan teori utilitarian 

(utilitarian theory). Teori retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran 

negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat 

sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap 

kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. 

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (backward-looking). Sedangkan 

teori utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, di mana 

yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya 

pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau 

tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk 

mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan 

ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan mempunyai sifat 

pencegahan (detterence)
38

.  

Muladi berpendapat bahwa teori tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi            

3 kelompok sebagai berikut :  

1. Teori absolut (retributif) memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada 

perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata 

karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat 

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 
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melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan 

keadilan.  

2. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang 

bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. 

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak 

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas 

keadilan. 

3. Teori retributif-teleologis (teori integratif) memandang bahwa tujuan 

pemidanaan bersifat plural. Hal itu karena teori ini menggabungkan antara 

prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori 

ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif 

sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab 

tindakan yang salah.  Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide 

bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan 

perilaku terpidana dikemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan 

adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori 

pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution 

yang bersifat utilitarian, dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang 

kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana 

pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan 

pemidanaan adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan 

masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan / 

pengimbangan
39

 

 

Dalam perkembangannya, teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah 

dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat 

berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment 

terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta indeterminate sentence tidak diberikan 

dengan tepat tanpa garis-garis pedoman
40

. 

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi tersebut, lalu lahir “Model Keadilan” 

sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. 

Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran 

setimpal (just desert model) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan 

pemidanaan yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi 
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dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi 

yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah 

dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-

tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.
41

   

Sesuai skema just desert, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima 

penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan 

hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Akan tetapi, 

terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori just desert ini yaitu : 

1. Desert theories menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak 

dengan tingkat kejahatan. Berdasarkan kepentingan memperlakukan kasus 

seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan relevan lain antara 

para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman 

kepada pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, seringkali terdapat 

perlakuan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama.  

2. Secara keseluruhan tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman 

pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari 

penghukuman dan pihak yang menghukum.
42

 

 

 

Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori 

pemidanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan 

(absolute theorien), teori tujuan (relatieve theorien) dan teori gabungan atau 

(verenigings theorien)
43

.  Hal yang sama dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa ada 

3 (tiga) teori yang membenarkan penjatuhan pidana yakni : 

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien). 

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheoien). 

3. Teori Gabungan (Verenigingstheorien)
44
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Secara umum teori-teori di atas menggariskan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

2.1.3.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

Teori pembalasan menjelaskan bahwa pidana tidaklah untuk tujuan yang 

praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung 

unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan 

suatu kejahatan, tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana karena 

setiap kejahatan akan berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.  

Oleh karena itulah maka teori ini disebut Teori Absolut. Pidana merupakan 

tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, 

hakikat suatu pidana adalah pembalasan.
45

 

Dasar pemikiran teori ini yaitu pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas 

kesalahan yang dibuat oleh pelaku kejahatan. Teori ini berkembang pada akhir abad 

ke 18, dengan para penganutnya antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Stahl. 

Imanuael Kant berpendapat bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, 

maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Dasar pemikiran inilah yang 

melahirkan teori absolut.
46

 

 

2.1.3.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan / Teori Perbaikan 

Teori relatif disebut pula dengan beberapa istilah lain seperti Teori Utiltarian, 

Teori Teleologis dan Teori Detterent.
47

  Teori relatif / teori tujuan lahir sebagai reaksi 

atas ketidakpuasan terhadap teori pembalasan.  Secara teoritis, teori tujuan dibedakan 

atas : 
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1) Prevensi umum (generale preventie); tujuan pokok pidana adalah 

pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai, kepada semua orang 

agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. 

2) Prevensi khusus (speciale preventie); tujuan pidana adalah mencegah si 

penjahat mengulangi lagi kejahatan.  

3) Verbetering van de dader; tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si 

penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan reclassering 

4) Onschadelijk maken van de misdadiger; karena tujuan pertama, kedua dan 

ketiga tidak ada manfaatnya bagi terpidana, maka pidana yang dijatuhkan 

harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana 

seumur hidup ataupun pidana mati. 

5) Herstel van geleden maatschappelijk nadeel; tujuan pidana menurut aliran 

ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan 

kerugian yang bersifat ideel (ideal nadeel) di dalam masyarakat dan oleh 

karena itu pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang 

terjadi pada masa yang lalu.
48

  

 

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat secara 

keseluruhan. Pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang melakukan 

kejahatan) melainkan  “ne peccetur” (supaya orang tidak melakukan kejahatan).
49

  

Dengan demikian untuk tujuan perbaikan kondisi dalam masyarakat pidana harus 

diterapkan meskipun pemidanaan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi 

seseorang ataupun sekelompok orang seperti kehilangan kebebasan bergerak, 

kesempatan bahkan harus membayar sejumlah uang pengganti kerugian. 

M. Sholehuddin mengemukakan bahwa ada tiga bentuk teori tujuan yakni 

pertama, pemidanaan untuk memberikan efek penjeraan dan penangkalan 

(deterrence), kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi dan ketiga, pemidanaan sebagai 

wahana pendidikan moral. Efek jera dimaksudkan agar terpidana tidak mengulangi 

perbuatan jahat yang sama sedangkan penangkalan dimaksudkan sebagai usaha 

mencegah dan mengingatkan agar penjahat potensial tidak melakukan kejahatan yang 

sama. Pemidanaan sebagai rehabilitasi dimaksudkan sebagai jalan untuk mereformasi 
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dan merehabilitasi terpidana yang telah melakukan kejahatan. Kesalahan atau 

tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam 

masyarakat, kejahatan dilihat pula sebagai simpton disharmoni mental atau 

ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, latihan-latihan 

spiritual dan sebagainya. Sedangkan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral 

berangkat dari asumsi bahwa perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima 

oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam 

masyarakat. Oleh karenanya dalam proses pemidanaan terpidana dibantu untuk 

menyadari kesalahannya dan penempatan di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat 

pendidikan moral, yaitu tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual. Para terpidana 

diberikan pengajaran moral dan agama agar keyakinan dan pandangannya 

diperbaharui, kecenderungan-kecederungan jahatnya dikendalikan dan hidupnya 

disegarkan.
50

 

 

2.1.3.3. Teori Gabungan  

Munculnya teori gabungan sebagai reaksi atas keberatan-keberatan terhadap 

teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan mendasarkan diri pada pemikiran 

bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan 

ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan 

pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua 

unsur yang ada. 

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu : 

1. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud 

sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. 
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2. Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban 

masyarakat. 

3. Teori gabungan yang menitik beratkan secara sama antara pembalasan dan 

perlindungan ketertiban masyarakat.
51

 

 

Teori gabungan menitikberatkan pada keadilan yang diwujudkan dalam 

pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah 

penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. 

Teori gabungan sebagai penjabaran dari tujuan pidana banyak mewarnai 

pemikiran para pakar hukum pidana, seperti Muladi menyebutnya sebagai tujuan 

pidana yang integratif yaitu : 

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus). 

2.  Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat.  

3.  Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat. 

4.  Tujuan pidana adalah pengimbalan / pengimbangan.
52

 

 

Antara teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan secara substansial 

mengandung esensi yang hampir sama sehingga sulit untuk dibedakan karena falsafah 

permidanaan dalam teori pemidanaan merupakan esensi dan tujuan akhir pemidanaan 

tersebut. Pemidanaan oleh hakim menurut Barda Nawawi Arief harus mengandung 

unsur_unsur : 

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat seseorang. 

2. Edukatif, bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas 

perbuatan yang dilakukan.  

3. Keadilan, bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terhukum, korban, 

ataupun oleh masyarakat.
53
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Dalam Pasal 54 Rancangan KUHP tahun 2012, tujuan pemidanaan dirumuskan 

sebagai berikut : 

(1)  Pemidanaan bertujuan: 

a. mencegah dilakukannya  tindak  pidana  dengan menegakkan norma 

hukum demi pengayoman masyarakat;  

b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna;  

c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; dan 

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.   

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat 

manusia. 

Apabila tujuan pemidanaan seperti diatur dalam rancangan KUHP dijadikan lex 

generalis yang kemudian harus pula diikuti oleh berbagai undang-undang hukum 

pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi, maka menurut penulis perlu 

diformulasikan ulang atau dengan kata lain perlu direkonstruksi kembali jenis sanksi 

pidana dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat terwujud suatu sistem hukum 

pidana yang harmonis. Secara khusus dalam penegakan hukum terhadap kasus 

korupsi, pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dihukum penjara tetapi pelaku tindak 

pidana korupsi wajib mengembalikan kerugian keuangan negara.  

Mendasarkan diri pada berbagai teori pemidanaan tersebut di atas, penulis 

berpendapat bahwa teori pemidanaan yang relevan dengan upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan permasalahan dalam disertasi ini 

adalah “Teori Pemidanaan Integratif” karena pidana tidak hanya diorientasikan untuk 

melindungi masyarakat, memberikan efek jera dan memperbaiki penjahat, tetapi harus 

juga ditujukan untuk memulihkan dampak negatif dari kejahatan yang telah terjadi 
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atau dengan kata lain penjatuhan pidana harus ditujukan pada upaya yang bersifat 

preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan pada masa mendatang, harus pula 

bersifat represif atau menghukum dengan tujuan memberikan efek jera serta bersifat 

rehabilitatif dan restoratif dengan maksud untuk memulihkan dampak kejahatan yang 

telah terjadi.  

 

2.1.4. Teori Ganjaran  (Deserts Theory) 

Teori Ganjaran atau Deserts Theory dikemukakan oleh Andrew Von Hirsch dan 

Andrew Asworth, dalam bukunya berjudul: proportionate Sentencing: Explorate 

Principle, seperti dikutip oleh Eva Achjani Zulfa yang pada intinya menyatakan 

bahwa Deserts Theory merupakan teori yang menggambarkan pemikiran tentang 

proporsionalitas dalam pemidanaan.  

Deserts Theory dinyatakan sebagai:  "the sessert rational rest on the idea that 

penal sanction should fairly reflect the degree of reprehensibleness (that is, the 

harmfulness and culpability) of the actor conduct”.
54

 (Pandangan ini menyatakan 

bahwa beratnya sanksi atau hukuman atau ganjaran berupa pidana harus seimbang 

dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku). 

Deserts Theory atau Teori Ganjaran berkorelasi dengan adagium dalam 

penghukuman yakni: “only the guilty ought to be punished” atau hanya karena adanya 

kesalahanlah maka timbul penghukuman. Dalam literatur hukum pidana Indonesia 

dikenal asas geen straaf zonder schuld. Konsekuensi hukumnya adalah dilarang untuk 

menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah.  
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Deserts Theory menekankan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan dengan 

sasarannya adalah anasir keadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Umar Solehuddin 

bahwa narasinya hukum adalah keadilan.
55

 Ganjaran atau hukuman sebagai 

terjemahan arti deserts, dijatuhkan hakim bagi pelaku tindak pidana bermakna bahwa 

pelaku mesti menerima ganjaran atau hukuman yang proporsional dan seimbang atas 

kesalahan yang telah  dilakukan.    Dalam konteks tindak pidana korupsi, hakim yang 

mengadili kasus korupsi tidak hanya menjatuhkan pidana penjara bagi koruptor tetapi 

juga mewajibkan koruptor untuk mengembalikan uang negara yang telah dikorup 

dengan menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.  

 

2.1.5. Teori  Kewenangan 

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum 

tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini 

sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, menyatakan  Het begrip bevoegdheid is 

da nook een kembegrip in het staats en administratief recht.
56

    

Secara etimologi kewenangan berasal dari kata wenang, dengan variasi imbuhan 

yang menjadi wewenang, kewenangan, berwenang dan sebagainya. Wewenang berarti 

hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang 

dipunyai untuk melakukan sesuatu, berwenang artinya mempunyai/mendapat hak dan 

kekuasaan untuk melakukan sesuatu.
57

 

                                                           
55

 Umar Solehuddin, 2011. Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi 
Hukum, Setara Press, Malang, hlm. 148. 

56
 Nur Basuki Minarno, 2009. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi I, Cet. 2, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.  
57

 Departemen Pendidikan Nasional, 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
Edisi keempat, Cet. Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1560. (Selanjutnya 
disingkat KBBI) 



73 
 

 
 

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah authority 

dalam bahasa Inggris dan bevoegdheid dalam istilah hukum Belanda
58

.    Authority 

dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai  Legal power; a right to command or 

to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders 

lawfully issued in scope of their public duties
59

.      

Istilah Belanda bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik 

maupun dalam konsep hukum privat, sedangkan dalam hukum Indonesia, istilah 

kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum 

publik.
60

  Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti 

dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.  Dalam hukum tata negara, 

wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht) 

sedangkan dalam hukum administrasi yang merupakan obyek kajiannya adalah 

wewenang pemerintahan (bestuur bevoegdheid).
61

  

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 

tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Komponen 

pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan 

perilaku subyek hukum.  Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus 

dapat ditunjuk dasar hukumnya dan konformitas hukum mengandung makna adanya 

standar wewenang yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus 

(untuk jenis wewenang tertentu).
62

  

Indroharto berpendapat wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan 

oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-
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akibat hukum yang sah.
63

 Sedangkan menurut  S.F. Marbun, wewenang mengandung 

arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis 

adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk 

melakukan hubungan-hubungan hukum
64

. 

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk 

memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi. Kadang-kadang 

mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri, namun mandat bukan pelimpahan 

wewenang seperti delegasi.  Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh 

wewenang pemerintahan, bahkan atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat 

keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam artian 

materiil.
65

  Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit) 

oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi 

tanggung jawab pihak lain tersebut.  Mandat merupakan suatu penugasan kepada 

bawahan.  Misalnya untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi 

mandat. Keputusan ini merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat, dengan 

demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat.
66

 

Berkaitan dengan permasalahan disertasi, maka teori kewenangan akan 

digunakan untuk mengkaji kewenangan formulatif pembuatan peraturan perundang-

undangan oleh instansi atau badan yang berkewenangan dalam membuat produk 

legislasi serta kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa 

pembayaran uang pengganti sebagai sarana pengembalian kerugian keuangan negara. 

Kewenangan membuat undang-undang yang dimiliki oleh badan legislatif demikian 
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juga dengan kewenangan hakim untuk memeriksa perkara dan menjatuh sanksi pidana 

terhadap terpidana adalah kewenangan yang bersifat atributif karena telah diatur 

dalam undang-undang. 

 

2.1.6. Teori  Utilitas 

Secara etimologi utilitarianisme berasal dari bahasa Latin dari kata Utilitas 

Utilitas yang berati useful, berguna, berfaedah dan menguntungkan
67

. Sedangkan 

secara terminology, utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat 

bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan.Sebaliknya 

yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tak berfaedah dan merugikan. 

Karena itu baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, 

berfaedah dan menguntungkan atau tidak.
68

 

Utilitarianisme terkadang disebut dengan teori kebahagiaan terbesar yang 

mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk 

orang banyak, seperti nyata dari ungkapan The greatest happiness of the greatest 

number.  Jeremy Bentham juga memperkenalkan prinsip moral tertinggi yang 

disebutnya dengan asas kegunaan atau manfaat (the principle of utility) yang 

cenderung unggul atas asas keadilan.   

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai 

tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagian yang 

sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum 

tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau 

tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, 
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kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), yang tidak 

mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung 

kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagian kepada 

manusia atau tidak.
 
 

Pemikiran hukum Bentham banyak diilhami oleh karya David Hume          

(1711-1776) yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa, 

yang meruntuhkan dasar teoritis dari hukum alam, di mana inti ajaran Hume bahwa 

sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Atas dasar pemikiran tersebut, 

kemudian Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan 

yang sudah diletakkan Hume tentang asas manfaat. Menurutnya hakikat kebahagiaan 

adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham 

menyebutkan bahwa “The aim of law is the greatest happines for the greatest 

number”.  

Mengacu pada pendapat Jeremy Bentham, maka merumuskan sanksi pidana 

bagi koruptor dengan kewajiban membayar uang pengganti sebagai upaya 

mengembalikan kerugian keuangan negara, dengan tambahan ketentuan apabila 

terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya harus 

dirampas bagi negara, menurut penulis merupakan tindakan moral yang benar karena 

pembayaran uang pengganti tersebut akan dimanfaatkan bagi kegiatan pembangunan 

yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat. 

 

2.1.7. Teori  Hukum Pembuktian 

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana terlebih dalam hukum acara pidana 

sangat urgen untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang bersalah 

melakukan suatu tindak pidana. Urgensinya pembuktian dalam proses peradilan 
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pidana dimulai sejak polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian 

dilimpahkan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan yang diawali dengan 

pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada 

tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim akan menilai fakta-fakta dan bukti-bukti 

yang diajukan dalam persidangan guna membuktikan benar tidaknya seseorang yang 

didakwa tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.  serta berpegang pada 

keyakinan hakim, pada akhirnya hakim akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa.   

Ada tiga jenis vonis yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam mengadili suatu 

perkara pidana yakni pertama, vonis bebas (Vrijspraak) apabila terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang 

didakwakan, kedua vonis lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle 

rechtsvervolging) apabila dakwaan Jaksa penuntut umum terbukti namun perbuatan 

tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan ketiga adalah vonis 

pemidanaan/penghukuman,(punishment) karena terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti dakwaan jaksa penuntut umum. 

Menurut Waluyadi terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, 

yaitu:  

1. Conviction Intime, Menurut sistem pembuktian conviction intime menentukan 

salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan 

hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, 

yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi 

masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari 

alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil 

pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan 

dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian 
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conviction intime adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang 

terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang 

cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau 

tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup 

membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud 

kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan 

kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. 

2. Conviction Raisonee, Dalam sistem conviction raisonee, keyakinan hakim tetap 

memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan 

tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem 

pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka 

pada sistem conviction raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-

alasan” yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap 

seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga 

berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib 

menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya 

atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian 

bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijs 

bewijstheorie).   

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke stelsel) 

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang 

ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya 

terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya 

syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup 

menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni 
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apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi 

masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar 

hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak 

diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang 

yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika 

apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-

alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian 

formal (formele bewijstheorie).  

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke stelsel) 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara 

sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem 

pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime. Sistem ini memadukan 

unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak 

ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.
69

  Terdakwa dapat 

dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat 

dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu didasarkan atas keyakinan 

hakim. 

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa berdasarkan sistem pembuktian undang-

undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya 

seorang terdakwa, yaitu: a. pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan 
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alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;  b. keyakinan hakim yang juga harus 

didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
70

. 

Secara teoritik dikenal 3 (tiga) teori tentang pembuktian yaitu : 

1. Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif. (Positief 

wettelijke bewijstheorie)  

Pada dasarnya teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara 

positif berkembang sejak abad pertengahan. Teori ini tergantung kepada alat-alat 

bukti yang sudah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Hakim terikat 

kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan 

undang-undang maka hakim mestinya menentukan terdakwa bersalah walaupun 

hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah.  Demikian pula 

sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti 

sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, maka hakim harus menyatakan 

terdakwa tidak bersalah walaupun berdasarkan keyakinannya sebenarnya 

terdakwa bersalah.
71

  

Menurut D. Simon, teori hukum pembuktian menurut undang-undang 

secara positif berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif 

hakim dan mengikat hakim secara ketat untuk menurut peraturan-peraturan 

pembuktian yang keras.
72
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2. Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Positief wettelijke 

bewijstheorie) 

Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim (Positief 

wettelijke bewijstheorie), maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan 

“keyakinannya” belaka tanpa terikat oleh suatu peraturan (bloot gemoedelijke 

overtuiging).    

Teori hukum pembuktian ini mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi yaitu 

“Conviction Intime” dan “Conviction Raisonce”. Menurut teori hukum 

pembuktian Conviction Intime” maka kesalahan terdakwa tergantung kepada 

keyakinan hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan (bloot 

gemoedelijke overtuiging). Dengan demikian “keyakinan” hakim lebih dominan 

atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.  Pada teori hukum 

pembuktian Conviction Raisonce, asasnya identik dengan sistem conviction 

intime, yaitu keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk 

menentukan kesalahan terdakwa, akan tetapi penerapan keyakinan hakim dibatasi 

dengan harus didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional” dalam mengambil 

keputusan.
73

 

3.   Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief 

wettelijke bewijstheorie) 

Prinsip teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan 
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didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat 

bukti tersebut
74

. 

Dalam perspektif historis ternyata teori hukum pembuktian menurut 

undang-undang secara negatif, pada hakikatnya merupakan perpaduan antara 

teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif dan teori hukum 

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.  

KUHAP menganut teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif, sebagaimana tersirat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan 

bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya” 

A. Djoko Sumaryanto menyatakan konsekuensi logis teori hukum pembuktian 

tersebut berkorelasi dengan eksistensi terhadap asas beban pembuktian.  Dari 

perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban 

pembuktian yaitu (a) beban pembuktian pada penuntut umum; (b) beban pembuktian 

pada terdakwa, dan (c) beban pembuktian berimbang.
75

  

Konsekuensi logis teori beban pembuktian pada penuntut umum, mengharuskan 

penuntu umum untuk mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat 

agar dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Demikian pula dengan 

teori beban pembuktian pada terdakwa, memberikan konsekuensi bagi terdakwa untuk 

secara aktif mempersiapkan bukti-bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan 

bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Teori beban pembuktian pada 
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terdakwa dinamakan teori “pembalikan beban pembuktian” (Omkering van het 

Bewijslast atau Reversal of Burden of Proof). 

Teori beban pembuktian berimbang mengharuskan penuntut umum dan 

terdakwa dan atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan 

pengadilan. Penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa dan sebaliknya 

terdakwa bersama penasihat hukumnya akan membuktikan bahwa terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan.   

Dalam perkara korupsi, pembalikan beban pembuktian dimungkin untuk 

implementasikan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38B (1)    UU Nomor 

31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagai berikut : 

Pasal 37 

 

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 

pidana korupsi. 

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 

korupsi, maka pembuktian tersebutdipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar 

untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti 

 

Pasal 38  

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 

15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, 

wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum 

didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 

 

Implementasi pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi, harus 

dilakukan secara hati-hati dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran 

HAM dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 KUHAP yang secara tegas 

mengatur “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. 
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Muladi menyatakan bahwa secara universal tidak dikenal pembuktian 

terbalik yang bersifat umum, sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran 

HAM. Seorang tidak dapat dituduh melakukan korupsi diluar proceeding (dalam 

kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena dia tidak dapat membuktikan asal 

usul kekayaannya. Dengan demikian sekalipun dalam hal ini berlaku asas 

praduga bersalah (presumption of guilt) dalam bentuk presumption of 

corruption, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka 

proceeding kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan 

undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku 

(presumption of corruption in certain cases). Tanpa adanya pembatasan 

semacam ini sistem pembuktian terbalik pasti akan menimbulkan apa yang 

dinamakan miscarriage of justice yang bersifat kriminogen.
76

  

 

Dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 

hakim dalam proses pembuktian perkara korupsi tidak hanya memberikan kesempatan 

kepada Jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa tetapi harus 

juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan keabsahan asal 

usul kekayaannya sehingga tujuan mencari kebenaran materil dalam hukum acara 

pidana dapat diwujudkan demi tercapainya kebenaran dan keadilan dalam proses 

penyelesaian perkara korupsi. 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan beberapa konsep terkait judul 

disertasi yaitu konsep : Reformulasi, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi, 

Pembayaran Uang Pengganti dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. 

 

2.2.1.  Reformulasi  

Kata “reformulasi” merupakan suatu kata yang tersusun dari dua kata dasar 

yaitu “re” dan “formulasi”.   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 
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“re” diartikan (1) sekali lagi; kembali; (2) belakang; ke arah belakang
77

. Sedangkan 

kata “formulasi” diartikan perumusan
78

. Dengan demikian kata reformulasi 

mengandung arti perumusan kembali. Berkaitan dengan disertasi ini kata reformulasi 

bermakna “perumusan kembali” norma sanksi pidana pembayaran uang pengganti 

sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

 

 

2.2.2.  Sanksi Pidana 

Menurut “Black's Law Dictionary Seventh Edition”, sanksi (sanction) adalah: 

“a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or 

order (a sanction for discovery abuse)”
79

  Sedangkan criminal sanction diartikan      

A sanction attached to a criminal conviction, such as a fine or restitution –Also 

termed penal sanction.
80

   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan (1) tanggungan 

(tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati 

ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dsb); (2) tindakan 

(mengenai perekonomian dsb) sebagai suatu hukuman kepada suatu negara;              

(3) hukum : a. imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan 

dalam hukum; b. imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan 

dalam hukum.
81

  Sedangkan pidana diartikan hukum kejahatan, kriminal.
82

  Dengan 

demikian sanksi pidana diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada orang yang 

melakukan tindakan kejahatan sesuai ketentuan undang-undang.  
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Jenis sanksi dalam hukum pidana dapat berupa sanksi “pidana” 

(straf/punishment) dan sanksi tindakan (maatregel/treatment/measure). Dalam 

praktek legislasi selama ini umumnya hanya merumuskan jenis pidana pokok dan 

pidana tambahan. Jenis-jenis sanksi tindakan belum ada keseragaman pola 

perumusan, terkadang disebut (dimasukkan) sebagai “pidana tambahan” dan 

terkadang disebut sebagai sanksi tindakan.
83

 

Jenis sanksi pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas 

pidana mati, pidana penjara dan pidana denda dan pidana tambahan seperti yang 

terdapat dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.   

Formulasi sanksi pidana yang dimaksud dalam disertasi ini yaitu formulasi 

sanksi pidana yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

terdiri dari pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda serta pidana 

tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagai upaya mengembalikan kerugian keuangan negara, secara 

khusus ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b. 

 

 

2.2.3. Korupsi 

2.2.3.1. Istilah dan Pengertian Korupsi 

Mencermati hasil penelusuran terhadap berbagai literatur yang membahas dan 

menjadikan korupsi sebagai topik kajiannya, ternyata sangat sulit menemukan adanya 

kesatuan dan kesamaan dalam memberikan batasan “korupsi”. Hal ini tentunya dapat 
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dipahami karena adanya perbedaan optik dalam pengkajian terhadap makluk yang 

bernama “korupsi” oleh para sarjana.  

Secara etimologi, Istilah “korupsi” berasal dari kata “corruptio” dalam bahasa 

Latin yang berarti kerusakan  atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk 

suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Istilah “korupsi” juga sering dikaitkan 

dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan 

demikian melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan 

menyangkut keuangan.
84

  

Menurut Fockema Andreae kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin 

“corruptio” atau “corruptus” dari asal kata “corrumpere”; selanjutnya berkembang 

ke bahasa lainnya seperti bahasa Inggris yaitu corruption, corrupt; dalam bahasa 

Prancis yaitu corruption; dalam bahasa Belanda yaitu corruptie; sedangkan dalam 

bahasa Indonesia yaitu “korupsi”
85

. 

Arti harafiah dari kata “korupsi” ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata 

atau ucapan yang menghina atau memfitnah, sebagaimana dapat dibaca dalam The 

Lexicon Webster Dictionary “corruption : the act of corrupting, or the state of being 

corrupt; putrefactive decomposition, putried matter; moral perversion; depravity, 

pervercion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, brebery; perversio from a 

state of purity, debasement, as of language;; a debased from of a word”
86
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan kata “korupsi” artinya 

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan 

dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain
87

. Poerwadarminta mengartikan 

korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok 

dan sebagainya
88

.   Sedangkan Henry Campbell Black  mengartikan korupsi “ an act 

done with an intent to give some advantige inconsistent with official duty and the right 

of others”
89

  (suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan 

suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak 

lain) 

Secara terminologi, sampai saat ini belum ada satu rumusan pengertian korupsi 

yang diterima secara umum, karena setiap sarjana memberikan batasan tentang 

korupsi dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sebagaimana penulis sajikan di 

bawah ini : 

1. Jeremy Pope memberikan defenisi tentang korupsi sebagai perbuatan 

menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.
90

 

2. Robert Klitgaard, mendefenisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang 

dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan resmi negara karena keuntungan status atau 

uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) 

atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.
91

  Klitgaard juga 

membuat persamaan sederhana tetapi sangat popular untuk menjelaskan pengertian 
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korupsi yaitu  C = M + D – A,    dimana  C = Corruption;  M = Monopoly Power;  

D = Discretion by Official;     A = Accountability.  Persamaan di atas menjelaskan 

bahwa korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu mempunyai 

hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh diskresi atau keleluasan 

dalam menggunakan kekuasaannya sehingga cenderung menyalahgunakannya, 

namun lemah dalam hal pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas).
92

    

3. World Bank mendefenisikan korupsi sebagai the misuse of public power for private 

gains
93

  

4. Asean Development Bank memformulasikan korupsi sebagai penyalahgunaan 

jabatan publik dan swasta untuk keuntungan pribadi. Lebih jauh dikatakan bahwa 

korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, 

dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka 

sendiri dan / atau orang-orang yang dekat dengan mereka atau membujuk orang 

lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana 

mereka ditempatkan
94

.   

5. Tranparency Internasional memberikan defenisi tentang korupsi an abuse of 

public power for personal gains (perbuatan menyalahgunakan kekuasaan publik 

untuk kepentingan pribadi).
95

 

 

Berbagai pendapat tentang pengertian korupsi seperti dipaparkan diatas, pada 

prinsipnya mempunyai kesamaan-kesamaan yang merupakan karakteristik korupsi 

yaitu : 
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1. Perbuatan orang, dalam artian sebagai subyek hukum 

2. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum 

3. Tujuannya mendapatkan / memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan ataupun 

orang lain.  

 

2.2.3.2. Tipologi Korupsi 

Piers Beirne dan James Messerschmidt membagi korupsi atas empat macam 

yaitu political bribery, political kickbacks, elction fraud dan corrupt campaign 

practices
96

.     

Benveniste membedakan  korupsi  atas : 

1. Discretionary corruption ialah korupsi yang dilakukan karena adanya 

kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampak bersifat sah, 

bukanlah merupakan praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota 

organisasi. 

2. Illegal corruption ialah suatu jenis tindakan korupsi yang bermaksud 

mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi 

tertentu. 

3. Mercenary corruption ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud 

untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang 

dan kekuasaan. 

4. Ideological corruption  ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary  

yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan /kepentingan kelompok.
97

.  

 

 

 

 

 

Menurut Syed Hussein Alatas, secara tipologis korupsi dapat dibagi dalam    7 

(tujuh) jenis yang berlainan sebagai berikut : 

1. Korupsi transaktif (Transactive corruption) menunjukan pada adanya 

kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi 

keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya 

keuntungan itu oleh kedua belah pihak.   
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2. Korupsi yang memeras  (Extortive corruption) adalah jenis korupsi dengan 

keadaan pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegak kerugian 

yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang lain dan hal-

hal yang dihargainya. 

3. Korupsi investif (Investive corruption) adalah pemberian barang atau jasa 

tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu selain keuntungan 

yang dibayangkan  akan diperoleh di masa yang akan datang. 

4. Korupsi perkerabatan / nepotisme (Nepotistic corruption) adalah penunjukan 

yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan 

dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang 

mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka 

secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. 

5. Korupsi defensif (Defensive corruption) adalah perilaku korban korupsi 

dengan pemerasan sebagai bentuk mempertahankan diri. 

6. Korupsi otogenik (Autogenic corruption) yaitu korupsi yang tidak 

melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang. 

7. Korupsi dukungan (Suportive  corruption) adalah korupsi yang tidak secara 

langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. 

Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan 

memperkuat korupsi yang sudah ada.
98

 

 

 

Muladi  menjelaskan ada beberapa bentuk korupsi sebagai berikut :  

 

a. Political Corruption (Grand Corruption) yang terjadi di tingkat tinggi 

(penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu 

kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan 

undang-undang atas nama rakyat dengan memanipulasi institusi politik, 

aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintah dengan tujuan 

meningkatkan kekayaan dan kekuasaan. 

b. Bureaucratic Corruption (Petty Corruption) yang biasa terjadi dalam 

administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum. 

c. Electoral Corruption (Vote Buying) dengan tujuan untuk memenangkan 

suatu persaingan seperti dalam pemilu, Pilkada, Keputusan Pengadilan, 

Jabatan Pemerintahan dan sebagainya.  

d. Private or Individual Corruption, korupsi yang bersifat terbatas, terjadi 

akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat. 

e. Collective or Aggregated Corruption, di mana korupsi dinikmati beberapa 

orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga. 

f. Active and Passive Corruption, dalam bentuk memberi dan menerima suap 

(bribery) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas Dasartugas 

dan kewajibannya. 

g. Corporate Corruption  baik berupa corporate criminal yang dibentuk untuk 

menampung hasil korupsi ataupun corruption for corporation  dimana 

seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam 
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suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi 

perusahaannya tersebut
99

.  

 

Berdasarkan pendapat para pakar di atas membuktikan bahwa saat ini 

korupsi merupakan suatu tindak pidana dengan beragam wajah dan bentuk serta 

modus yang terus mengalami metamorfosa dalam kehidupan masyarakat yang 

telah melanda berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, birokrasi 

pemerintahan, bidang ekonomi dan perdagangan, organisasi sosial, korporasi dan 

sebagainya bahkan tindak pidana korupsi telah melampau batas negara sehingga 

kini korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime. Oleh karena itu upaya 

pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus didukung oleh 

sumber daya manusia yang menguasai dan mengikuti kemajuan ilmu dan tehnologi 

yang cepat demi menangkal modus-modus baru dalam berbagai transaksi ekonomi 

maupun perbankan yang berpotensi merugikan keuangan negara.  

Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam Buku Saku Untuk Memahami Tindak 

Pidana Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, telah merumuskan 30 (tiga puluh) 

bentuk/jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut: 

1. Pasal  2; 

2. Pasal  3; 

3. Pasal  5 ayat (1) huruf a; 

4. Pasal  5 ayat (1) huruf b; 

5. Pasal  5 ayat (2); 

6. Pasal  6 ayat (1) huruf a; 

7. Pasal  6 ayat (1) huruf b; 

8. Pasal  6 ayat (2); 

9. Pasal  7 ayat (1) huruf a; 

10. Pasal  7 ayat (1) huruf b; 

11. Pasal  7 ayat (1) huruf c; 

12. Pasal  7 ayat (1) huruf d; 

13. Pasal  7 ayat (2); 

14. Pasal  8; 

15. Pasal  9; 

16. Pasal  10 huruf a; 
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17. Pasal  10 huruf b; 

18. Pasal  10 huruf c; 

19. Pasal  11; 

20. Pasal  12 huruf a; 

21. Pasal  12 huruf b; 

22. Pasal  12 huruf c; 

23. Pasal  12 huruf d; 

24. Pasal  12 huruf e; 

25. Pasal  12 huruf f; 

26. Pasal  12 huruf g; 

27. Pasal  12 huruf h; 

28. Pasal  12 huruf i; 

29. Pasal  12 B jo Pasal 12 C; dan  

30. Pasal  13.
100

  

 

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut di atas pada dasarnya 

dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Merugikan keuangan negara : 

Pasal 2 

Pasal 3 

 

2. Suap-menyuap : 

Pasal 5 ayat (1) huruf a 

Pasal 5 ayat (1) huruf b 

Pasal 13 

Pasal 5 ayat (2)  

Pasal 12 huruf a 

Pasal 12 huruf b 

Pasal 11 

Pasal 6 ayat (1) huruf a 

Pasal 6 ayat (1) huruf b 

Pasal 6 ayat (2)  

Pasal 12 huruf c 

Pasal 12 huruf d 

 

 

 

3. Penggelapan dalam jabatan : 

Pasal 8 

Pasal 9 

Pasal 10 huruf a 

Pasal 10 huruf b 

Pasal 10 huruf c 
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4. Pemerasan : 

Pasal 12 huruf e 

Pasal 12 huruf g 

Pasal 12 huruf f 

 

5. Perbuatan Curang : 

Pasal 7 ayat (1) huruf a 

Pasal 7 ayat (1) huruf b 

Pasal 7 ayat (1) huruf c 

Pasal 7 ayat (1) huruf d 

Pasal 7 ayat (2)  

Pasal 12 huruf h 

 

6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan : 

Pasal 12 huruf i 

 

7. Gratifikasi : 

Pasal 12 B  jo Pasal 12 C.
101

  

 

Selain jenis Tindak pidana korupsi seperti dijelaskan di atas, masih ada tindak 

pidana lain yang berkaitan dengan Tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut : 

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi : Pasal 21. 

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar : 

Pasal 22  jo Pasal 28 

3. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka : Pasal 22  jo Pasal 

29 

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan 

palsu :  Pasal 22  jo  Pasal  35. 

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau 

memberi keterangan palsu :  Pasal  22  jo  Pasal  36. 

6. Saksi yang membuka identitas pelapor :  Pasal 24  jo  Pasal 31
102

. 

 

 

Secara empiris dari tujuh tipologi tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 

31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 seperti diuraikan di atas, kasus 

tindak pidana korupsi yang menonjolkan dalam masyarakat yang dilakukan oleh 
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aparat penyelenggara negara adalah tipologi korupsi suap menyuap, gratifikasi, 

merugikan keuangan negara dan pemerasan.     

 

 

2.2.3.3. Penyebab Korupsi 

Deskripsi tentang penyebab korupsi mutlak diketahui agar memudahkan        

kita dalam merumuskan kebijakan dan strategi-strategi pencegahan dan 

penanggulangannya sehingga upaya tersebut dapat dilaksanakan secara tepat sasaran 

dan berhasil guna secara optimal. 

Syed Hussein sebagaimana dikutip oleh Sudarto menjelaskan bahwa ada dua 

sumber penyebab korupsi yaitu bad laws and bad man dan yang paling besar 

pengaruhnya adalah bad man (manusia yang buruk perilakunya).
103

   

Menurut Abdullah Hehamahua setidaknya ada delapan penyebab korupsi di 

Indonesia yaitu : 

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru 

2. Kompensasi PNS yang rendah 

3. Pejabat yang serakah 

4. Law enforcement tidak berjalan 

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor 

6. Pengawasan yang tidak efektif 

7. Tidak ada keteladanan pemimpin 

8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN
104

 

 

Surachmin dan Suhandi Cahaya mengemukakan bahwa faktor penyebab korupsi 

sangat beragam dan saling mengait antara penyebab yang satu dengan penyebab yang 

lainnya dan merupakan lingkaran setan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang 

lainnya serta sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu.  Faktor 

penyebab tersebut yaitu : 

                                                           
103

 Sudarto 2, Op.cit, hlm. 152 
104

 Abdullah Hehamahua dalam Ermasjah Djaja, Op.Cit.,hlm. 49-51. 



96 
 

 
 

 

1. Sifat tamak dan keserakahan 

2. Ketimpangan penghasilan sesama pegawai negeri / pejabat negara 

3. Gaya hidup konsumtif 

4. Penghasilan yang tidak memadai 

5. Kurang adanya keteladanan dari pimpinan 

6. Tidak adanya kultur organisasi yang benar 

7. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai 

8. Kelemahan sistem pengendalian manajemen 

9. Manajemen cenderung menutup korupsi di dalam organisasi 

10. Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat 

11. Masyarakat tidak mau menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi 

adalah masyarakat sendiri 

12. Moral yang lemah 

13. Kebutuhan hidup yang mendesak 

14. Malas atau tidak mau bekerja keras 

15. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar 

16. Lemahnya penegakan hukum 

17. Sanksi yang tidak setimpal dengan hasil korupsi 

18. Kurang atau tidak ada pengendalian.
105

 

 

Menurut Baharuddin Lopa terdapat sebelas penyebab terjadinya tindak pidana 

korupsi yaitu : 

1. Kerusakan moral; 

2. Kelemahan sistem; 

3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi; 

4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum; 

5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha; 

6. Pungli; 

7. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi; 

8. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup; 

9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR; 

10. Masih lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada; 

11. Gabungan dari sejumlah faktor penyebab
106

 

 

Menurut Jack Bologne faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi 

adalah faktor GONE sebagai berikut : 

a. Greeds (keserakahan) yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang 

secara potensial ada dalam diri setiap orang; 
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b. Opportunities (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan organisasi, 

instansi atau masyarakat  sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk 

melakukan korupsi;  

c. Needs (kebutuhan) yang terkait dengan faktor kebutuhan individu guna 

menunjang hidupnya yang layak; dan  

d. Exposures (pengungkapan) yaitu factor yang berkaitan dengan tindakan, 

konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi oleh pelaku apabila yang 

bersangkutan terungkap melakukan korupsi.
107

 

 

Merujuk pendapat para pakar tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa 

penyebab tindak pidana dimulai dari diri pelaku korupsi yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor pendorong seperti keserakahan dan gaya hidup konsumtif yang tidak 

ditunjang dengan penghasilan yang memadai dan tidak memiliki keteguhan iman dan 

tidak melaksanakan ajaran agama dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.  Faktor 

internal tersebut didukung oleh faktor eksternal dari lingkungan kerja seperti 

lemahnya pengawasan sehingga memberikan kesempatan terjadinya korupsi dan juga 

lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi sehingga tidak memberikan efek 

jera kepada pihak lain.   

KPK dalam laporan tahunan 2012 menyebutkan : “setidaknya ada empat hal 

yang membuat mereka nekad “menggarong” uang rakyat.    Pertama, ada semacam 

mitos bahwa jujur hancur. Menjadi pejabat negara, jika jujur akan hancur. Toh, orang 

yang jujur sudah bukan musim lagi. Kedua, kesempatan, selama ada kesempatan 

mengapa tidak diambil, kesempatan bisa diciptakan. Ketiga aji mumpung. Jadi 

pejabat itu tidak mudah, belum tentu terulang lagi. Mumpung punya kekuasaan, ya 

apa salahnya sekadar membasahi paruh burung. Keempat, untuk memuaskan dahaga 

kehormatan: karena harta adalah kehormatan.
108

.  
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Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengidentifikasi 

beberapa aspek penyebab korupsi yaitu : 

1. Aspek individu pelaku korupsi; 

2. Organisasi / Institusi; 

3. Aspek Masyarakat 

4.  Aspek peraturan perundang-undangan 

 

Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi 

dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai 

keinginan, niat atau kesadarannya untuk melakukan korupsi.  Sebab-sebab seseorang 

terdorong untuk melakukan korupsi antara lain karena : 

a. Sifat tamak manusia; 

b. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan; 

c. Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar; 

d. Kebutuhan hidup yang mendesak; 

e. Gaya hidup konsumtif; 

f. Malas atau tidak mau bekerja keras; 

g. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar
109

 

 

Aspek organisasi Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam artian yang 

luas termasuk dalam pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang 

menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil 

terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya 

korupsi. Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi 

seseorang untuk melakukan korupsi  maka korupsi itu tidak akan terjadi.  Beberapa 

hal yang bersumber dari aspek organisasi atau institusi yaitu : 

a. Kurang adanya teladan dari pemimpin; 
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b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar; 

c. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai; 

d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen; 

e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya
110

.  

 

Penyebab korupsi yang bersumber dari masyarakat tempat individu dan 

Organisasi adalah : 

a. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya 

korupsi; 

b. Masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap 

praktek korupsi adalah masyarakat sendiri; 

c. Masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam 

setiap praktek korupsi; 

d. Masyarakat kurang menyadari bahwa tindakan preventif dan pemberantasan 

korupsi hanya akan berhasil kalau masyarakat ikut aktif melakukannya; 

e. Generasi muda Indonesia dihadapkan dengan praktek korupsi sejak 

dilahirkan; 

f. Penyalah-artian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia
111

. 

 

Selain karena faktor individu, organisasi dan masyarakat, korupsi mudah timbul 

karena kelemahan di dalam perundang-undangan yang mencakup : 

a. Adanya peraturan perundang-undangan yang monopolistik yang hanya 

menguntungkan pihak tertentu; 

b. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai; 

c. Tidak efektifnya Judicial Review oleh Mahkamah Agung; 

d. Peraturan kurang disosialisasikan; 

e. Sanksi terlalu ringan; 

f. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu; 

g. Lemahnya bidang evaluasi dan revisi undang-undang
112

. 

 

I Ketut Mertha menyatakan pelaku tindak pidana korupsi bukanlah masyarakat 

miskin melainkan pejabat publik dengan latar belakang pendidikan yang cukup tinggi 

yang memiliki akses dan kewenangan dalam pemerintahan dan swasta serta memiliki 
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kemampuan finansial yang cukup tinggi namun lemah secara etika, moral dan 

hukum.
113

  

Setelah mendeskripsikan berbagai pendapat di atas, menurut penulis faktor 

penyebab korupsi dapat dikelompok atas faktor penyebab yang bersumber dari diri 

pelaku, faktor yang bersumber dari lingkungan/organisasi tempat pelaku bekerja, 

faktor yang bersumber dari masyarakat dan faktor yang bersumber dari aparat 

penegak hukum serta faktor yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. 

Setiap sumber penyebab korupsi memberikan kontribusinya masing-masing sesuai 

dengan kasus yang terjadi karena korupsi tidak disebabkan hanya oleh satu faktor 

penyebab tetapi selalu bersifat multifaktor penyebab yang saling terkait. 

 

2.2.4. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi 

2.2.4.1. Tujuan Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti  

Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memidana dengan 

seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar 

tidak melakukan korupsi, disamping itu adalah untuk mengembalikan uang negara 

yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.
114

  

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki tujuan yang mulia namun 

pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas.  Dalam UU No. 3 

tahun 1971 diatur dalam Pasal 34 huruf C sebagai berikut : Pembayaran uang 

pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang 

diperoleh dari korupsi.  Demikian pula setelah ada penggantian UU No. 3 Tahun 
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1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya dengan UU No. 20 Tahun 

2001,  Perihal pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf  b, 

ayat (2) dan ayat (3). 

Mencermati rumusan ketentuan Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971 maupun      

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999, ternyata tidak  ada perbedaan secara 

substansi tetapi hanya ada penambahan  frasa  “tindak pidana”.   Selain itu ada 

pengaturan lebih lanjut tentang : 

1) Batas waktu pembayaran uang pengganti yaitu paling lama satu bulan setelah 

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika tidak dibayar 

maka harta benda koruptor dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang demi menutupi 

uang pengganti; (ayat 2) 

2) Jika harta benda koruptor tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka 

koruptor dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana 

maksimum dari pidana pokok yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. (ayat 3)       

Formulasi sederhana tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menimbulkan 

beberapa permasalahan dalam praktek peradilan seperti dalam menentukan berapa 

jumlah pidana pembayaran uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada terdakwa 

sebagaimana dikemukakan oleh Efi Laila Kholis yaitu pertama, hakim akan sulit 

memilah-milah mana aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan mana 

yang bukan karena berkembangnya kompleksitas tindak pidana korupsi.   Selain itu 

dalam hal ini membutuhkan keahlian khusus, dukungan data dan informasi yang 

lengkap serta waktu yang lama jika harta yang akan dihitung itu berada di luar negeri 
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sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang rumit dan membutuhkan waktu; 

kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa 

yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan 

sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah
115

. 

Yoseph Suardi Sabda selaku Direktur Perdata Kejaksaan Agung 

mengemukakan bahwa rumusan jumlah uang pengganti dalam UU Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Oleh karena itu 

lebih baik menggunakan pemahaman bahwa uang pengganti disamakan saja dengan 

kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini agar hakim tidak direpotkan dalam 

memilah dan menghitung aset terpidana karena besarannya sudah jelas serta 

memudahkan pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak 

pidana korupsi
116

. Oleh karena itu dari perspektif ius constituendum reformulasi 

norma sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan agar salah satu tujuan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yaitu mengembalikan kerugian negara dapat terwujud secara efektif 

dan efisien 

 

 

 

 

2.2.4.2. Upaya-Upaya Memperoleh Uang Pengganti 

 

Setiap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht)  

harus segera dieksekusi oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Bab XIX KUHAP.  

                                                           
115

 Ibid.hlm. 18-19 
116

 Ibid. 
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Kewenangan jaksa selaku eksekutor diatur dalam Pasal 1 butir 6 jo Pasal 270 KUHAP 

jo Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. 

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada dua cara untuk memperoleh uang pengganti yang 

telah diputuskan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi yaitu (1) 

terpidana dan atau keluarganya melunasi pembayaran uang pengganti tersebut dalam 

tenggang waktu paling lama satu bulan; (2) Jika dalam limit waktu satu bulan 

terpidana dan atau keluarga terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, 

maka jaksa selaku eksekutor putusan hakim dapat melakukan penyitaan aset terpidana 

dan selanjutnya dilelang untuk melunasi pembayaran uang pengganti sesuai putusan 

hakim.  

Pidana pembayaran uang pengganti tidak diatur dalam KUHAP, oleh karena 

jenis pidana ini merupakan salah satu kekhususan dalam UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  Terkait ketentuan tentang tenggang waktu paling lama satu bulan 

bagi terpidana untuk membayar uang pengganti, penulis berpendapat bahwa para 

pembentuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang bijak dan tidak 

mempertimbangkan dengan baik latar belakang pelaku Tindak pidana korupsi. Para 

pembentuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasumsi seolah-olah pelaku 

Tindak pidana korupsi selalu  menyimpan uang tunai atau memiliki simpanan di bank 

dalam jumlah besar yang setiap saat dapat digunakan untuk membayar uang 

pengganti. Seandainya asumsi itu benar, namun sangatlah pasti bahwa simpanan 

tersebut telah digunakan juga untuk membayar pengacara yang mendampingi 

koruptor selama proses perkara berlangsung, sehingga pada kasus-kasus korupsi yang 

tergolong kecil koruptor tidak lagi memiliki simpanan uang tunai yang cukup untuk 

membayar uang pengganti dan sebagai konsekuensinya terpidana memilih menjalani 
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tambahan pidana penjara karena tidak mampu membayar uang pengganti tersebut 

dalam waktu satu bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya tujuan penjatuhan 

pidana pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara 

menjadi tidak tercapai, malah negara harus menambah alokasi anggaran untuk biaya 

pemeliharaan terpidana selama berada di lembaga pemasyarakatan. 

Berkenaan dengan itu, dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara 

secara efisien dan efektif menurut penulis perlu direformulasi ketentuan Pasal 18 ayat 

(2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : Jika terpidana tidak 

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 

dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya wajib disita oleh jaksa dan dilelang 

untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

 Dasar pertimbangan memberikan limitasi waktu selama 3 (tiga) bulan adalah 

bahwa dalam kurun waktu tersebut pihak keluarga terpidana mendapat kesempatan 

yang cukup untuk mengusahakan dan mendapatkan uang untuk melunasi pembayaran 

uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan hakim, misalnya dengan sukarela 

dan atas inisiatif sendiri pihak keluarga terpidana menjual aset yang dimiliki dengan 

harga jual yang relatif tinggi dari pada aset disita baru kemudian dilelang, maka 

tentunya harga jual secara lelang kemungkinan akan lebih rendah.    

Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka 

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum 

dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan 

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (vide Pasal 18 

ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) 
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Sesuai dengan sifat tindak pidana korupsi yang terkategori sebagai extra 

ordinary crime dan tuntutan rasa keadilan masyarakat bahwa pelaku tindak pidana 

korupsi harus dihukum dengan berat agar memberikan deterrent effect, hal mana 

sesuai juga dengan ajaran teori pembalasan, diselaraskan pula dengan tujuan untuk 

mengembalikan kerugian keuangan negara, maka penulis berpendapat bahwa 

ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus 

reformulasi sebagai berikut : Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

Penjatuhan tambahan pidana penjara dengan waktu paling singkat 5 (lima 

tahun) merupakan hukuman tambahan untuk memberikan efek jera dan juga secara 

tidak langsung memaksa terpidana untuk membayar uang pengganti, karena dalam 

praktek selama ini hukuman tambahan pidana penjara sebagai subtitusi karena 

terpidana tidak membayar uang pengganti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum 

maupun hakim yang menjatuhkan pidana penjara subtitusi tersebut selalu 

menjatuhkan pidana penjara dalam limitasi waktu yang pendek/singkat seperti 

subsider pidana penjara 1 (satu) bulan sampai dengan rata-rata paling lama 12 (dua 

belas) bulan. Adanya fakta putusan seperti ini tentunya akan mendorong terpidana 

untuk tidak membayar uang pengganti yang sudah dijatuhkan oleh hakim, tetapi 

terpidana lebih memilih untuk menjalani tambahan hukuman penjara subtitusi. 

Secara teoritis, sesungguh ada dua model penyelesaian suatu sengketa atau 

masalah hukum yakni model penyelesaian secara litigasi yaitu melalui mekanisme 

peradilan dan model penyelesaian secara non litigasi yaitu model penyelesaian diluar 
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mekanisme peradilan atau yang lebih popular dikenal dengan istilah alternative 

dispute resolution (alterntif penyelesaian sengketa) yang disingkat model ADR/APS. 

Setiap model penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan, di 

samping itu kedua model dapat digunakan secara bersamaan ataupun secara terpisah 

sangat tergantung pada kasus yang mau diselesaikan serta keinginan/kemauan dari 

para pihak yang terlibat.  Pada umumnya model ADR/APS sering digunakan dalam 

penyelesaian sengketa/kasus dibidang hukum perdata/dagang, sedangkan model 

litigasi pada umumnya digunakan dalam penyelesaian kasus/perkara pidana kecuali 

kasus pidana yang tergolong ringan (tipiring dan pelanggaran lalu lintas yang ringan) 

sering juga menggunakan model penyelesaian ADR/APS. 

Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi pada umumnya menggunakan model 

penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu mengikuti mekanisme sistem peradilan 

pidana (criminal justice system) yaitu sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam 

KUHAP dan KUHP sebagai lex generalis dan mengikuti ketentuan sebagaimana 

diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan 

Korupsi, UU Pengadilan Tindak pidana korupsi dan UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya sebagai 

ketentuan yang bersifat lex specialis. 

Secara umum sesuai ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 

2 (dua) cara yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kerugian keuangan negara 

oleh koruptor dalam hal ini memperoleh pembayaran uang pengganti yaitu : (1) 

Menggunakan instrumen hukum pidana; (2) Menggunakan instrumen hukum perdata. 

Selain itu dapat juga menggunakan instrumen hukum administrasi negara dan 

ADR/APS sebagai tindakan preventif sebelum kasus tersebut diselesaikan melalui 

mekanisme sistem peradilan pidana. 
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2.2.4.3. Kendala-Kendala Dalam Upaya Menangih Uang Pengganti 

Dalam praktek, jaksa selaku eksekutor putusan hakim yang sudah berkekuatan 

hukum tetap sering mengalami kendala dalam upaya menangih terpidana untuk 

membayar uang pengganti. Kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa eksekutor 

antara lain seperti : 

1. Terpidana tidak mampu membayar secara utuh besaran jumlah uang pengganti 

yang telah diputus oleh hakim; 

2. Terpidana mengaku bahwa tidak lagi memiliki aset yang dapat digunakan untuk 

melunasi pembayaran uang pengganti; 

3. Aset terpidana sudah berpindah tangan ataupun sering aset terpidana dibawa ke 

luar negeri atau juga terpidana melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga 

jaksa kesulitan melacak keberadaan aset terpidana. 

4. Upaya melakukan penyitaan aset terpidana belum secara optimal dilakukan oleh 

jaksa selaku eksekutor; 

5. Pihak kejaksaan sebagai pengacara negara belum secara optimal menggunakan 

upaya mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kerugian negara. 

6. Hakim hanya memutus dengan pidana pokok dan ganti rugi tetapi setelah Jaksa 

Penuntut Umum eksekusi aset sudah habis. 

 

 

 

2.2.5. Kerugian Keuangan Negara 

Pembahasan tentang konsep kerugian keuangan negara akan penulis awali 

dengan uraian tentang terminologi keuangan negara, kerugian negara, kerugian 
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keuangan negara, kerugian perekonomian negara dan selanjutnya diuraikan tentang 

ruang lingkup keuangan negara dan ruang lingkup kerugian negara kemudian 

diuraikan pula tentang konsep penghitungan dan penentuan kerugian keuangan negara 

dalam tindak pidana korupsi yang diakhiri dengan pembahasan tentang penyelesaian 

kerugian negara. 

Perihal pengaturan keuangan negara dalam UUD NRI tahun 1945 dapat kita 

temukan dalam ketentuan Bab VIII Keuangan Negara, pada rumusan Pasal 23 dan 

23C serta dalam ketentuan Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan pada rumusan 

Pasal 23E  selengkapnya sebagai berikut : 

Pasal  23  UUD NRI tahun 1945 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan 

keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

b. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 

c. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 

menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.   

 

Pasal 23C  UUD NRI tahun 1945 : Hal-hal lain mengenai keuangan negara 

diatur dengan undang-undang.   

Pasal 23E   
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(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 

negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri. 

(2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.   

 

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 23C dan 23E UUD NRI tahun 1945 

maka pemerintah telah menetapkan undang-undang yaitu : 

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara;  

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan; 

Adanya UU tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan 

seperti tersebut di atas membuktikan kesungguhan dan komitmen yang kuat dari 

pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara keuangan dalam 

pengelolaan keuangan negara dan daerah.  
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2.2.5.1. Pengertian Keuangan Negara 

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, ditegaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan 

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

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  Lebih lanjut diuraikan dalam bagian 

penjelasan angka (3) bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan 

keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. 

Dikaji dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua 

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat 

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Sedangkan dilihat dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi 

seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan 

lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.  

Demikian pula jika dilihat dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh 

rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di 

atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan 

pertanggunggjawaban, sedangkan dilihat dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi 

seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan 

dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan negara.  
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Dalam Pasal 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur 

sebagai berikut : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 

meliputi :  

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan 

melakukan pinjaman;  

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan 

negara dan membayar tagihan pihak ketiga;  

c. Penerimaan Negara; 

d.  Pengeluaran Negara; 

e. Penerimaan Daerah;  

f. Pengeluaran Daerah; 

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/ perusahaan daerah;  

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;  

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 

pemerintah.  

 

Pengertian tentang keuangan negara juga diatur dalam  ketentuan Pasal 1 angka 

7 UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, ditegaskan 

bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
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Dalam penjelasan umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi diuraikan bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah 

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak 

dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan 

kewajiban yang timbul karena : 

1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga 

negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;  

2. 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. 

Berpatokan pada rumusan dalam bagian penjelasan UU RI nomor 31 tahun 

1999 maupun rumusan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UU RI nomor 17 tahun 2003, 

dapat penulis simpulkan bahwa secara substansial pada hakekatnya rumusan 

pengertian keuangan negara dalam kedua UU tersebut sama dan yang berbeda 

hanyalah pada wilayah dan obyek pengaturannya saja, seperti dinyatakan oleh 

Hernold Ferry Makawimbang bahwa hakekat pengertian keuangan negara secara 

substansial antara kedua UU tersebut tidak berbeda hanya pendekatan pengaturan 

yang berbeda. UU RI nomor 17 tahun 2003 pendekatan pada pengaturan keuangan 

negara dari aspek objek, lingkup dan luas, sedangkan penjelasan UU RI nomor 31 

tahun 1999 mengatur keuangan negara dari aspek wilayah penguasaan pengelolaan 

keuangan negara.
117
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 Hernold Ferry Makawimbang, 2014. Kerugian Keuangan Negara,Thafa Media, Yogyakarta, 
hlm. 11 
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Pendapat yang sama dikemukakan oleh Eddy Mulyadi Soepardi bahwa 

pengertian keuangan negara dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan 

undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sejalan. Keuangan negara tidak 

semak- mata yang berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam 

bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara 

juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, 

APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai 

suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan 

negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan 

erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk 

kepentingan publik
118

. 

Dalam petunjuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguna (BPKP), 

dijelaskan yang dimaksud dengan pengertian keuangan/kekayaan negara adalah suatu 

kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu yang benar-benar telah terjadi 

namun juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya 

pendapatan negara yang akan diterima dan lain sebagainya
119

.   

Petunjuk BPKP di atas, menunjuk suatu pemikiran yang progresif dalam upaya 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat disimpulkan bahwa BPKP 

menganut paham kerugian dalam arti kerugian yang nyata (actual loss) maupun yang 

bersifat potensial (potential loss). 

 

2.2.5.2. Pengertian Kerugian Negara 

                                                           
118

 Eddy Mulyadi Soepardi, 2009. Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu 
Unsur tindak Pidana Korupsi, Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas 
Pakuan Bogor, 24 Januari 2009, hlm. 2. 

119
 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1996. PSP: Petunjuk Pelaksanaan 

Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan 
Negara dan /atau Perekonomian Negara, hlm.3 
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Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, 

surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa unsur sebagai berikut : 

3. Bentuk kerugian (obyek) : uang, surat berharga, barang; 

4. Subyek hukum penderita kerugian : negara/daerah; 

5. Penyebab kerugian negara : perbuatan melawan hukum (baik sengaja maupun 

lalai); 

6. Ukuran kerugian negara : jumlahnya nyata dan pasti (dalam satuan rupiah dan 

barang). 

 

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 UU No. 15 Tahun 2006 tentang 

Perbendaharaan Negara ditegaskan Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang 

yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh 

seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai. 

 

 

 

 

2.2.5.3. Kerugian Keuangan Negara 

Menurut Hernold Ferry Makawimbang, kerugian keuangan negara berdasarkan 

terminologi Pasal 1 dan Pasal 2 UU RI nomor 17 tahun 2003 adalah sebagai berikut :  
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1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum bentuk : 

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan 

uang, dan melakukan pinjaman;  

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;  

c. Penerimaan negara dan  pengeluaran negara;  

d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; 

e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 

lain berupa uang,surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang 

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada 

perusahaan negara / perusahaan daerah;  

2. Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk : 

a. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;  

b. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah.
120

  

 

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 3l Tahun 1999 tidak 

memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian 

keuangan Negara.  Dalam penjelasan pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat 

dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan 

publik yang ditunjuk.  

Adapun siapa instansi berwenang yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut. 

Namun demikian mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, maka sekurang- kurangnya tiga instansi dimaksud yakni Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan 

Inspektorat baik di tingkat pusat maupun daerah.  

Dalam perspektif Undang-Undang tersebut, kerugian keuangan negara adalah 

yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan 
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kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau 

kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan memperhatikan 

rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31/1999, maka 

kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:  

a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, 

barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan. 

b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang 

seharusnya menurut kriteria yang berlaku. 

c. Hilangnya sumber kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima 

(termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif. 

d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang 

seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak 

sesuai).  

e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada. 

f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang 

seharusnya. 

g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima 

menurut aturan yang berlaku. 

h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya 

diterima
121

. 

Eddy Mulyadi Soepardi menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat 

merugikan keuangan negara yang dapat ditinjau dari aspek pelaku, sebab, waktu dan 

cara penyelesaiannya.  

(1)  Ditinjau dari aspek Pelaku: 

a. Perbuatan Bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan 

perbendaharaan, disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian 

atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, 

pertanggungjawaban/laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, 

penggelapan, tindak pidana korupsi, dan kecurian karena kelalaian; 

b. Pegawai negeri non bendaharawan, dapat merugikan negara dengan cara 

antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan 

menaikan harga atau merubah mutu barang; 

c. Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara 

antara lain menaikan harga atas dasar kerjasama dengan pejabat yang 

berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi);  
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(2)  Ditinjau dari sebabmya:  

a. Perbuatan manusia yakni perbuatan yang disengaja seperti diuraikan pada 

point sebelumnya, perbuatan yang tidak disengaja karena kelalaian, kealpaan, 

kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan 

keuangan negara yang tidak memadai; 

b. Kejadian alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor, 

banjir dan kebakaran) dan proses alamiah (antara lain, membusuk, menguap, 

menyusut, dan mengurai); 

c. Peraturan perundangan dan atau situasi moneter/perekonomian, yakni 

kerugian keuangan negara karena adanya pengguntingan uang (sanering), 

gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sebingga menaikan 

jumlah kewajiban negara dan sebagainya. 

 

(3)  Ditinjau dari segi waktu :  

Tinjauan dari waktu di sini dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu 

kerugian keuangan negara masih dapat dilakukan penuntutannya atau tidak, baik 

terhadap bendaharawan, pegawai negeri non bendaharawan, atau Pihak ketiga.  

 

 

 

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara disebutkan:  

 

(1)  Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang 

dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, 

melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya 

beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada 

kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, 

pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. 

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar 

ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) menjadi 

hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang 

menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, 

atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri 

bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri 

atau meninggal  dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak 

diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian 

negara/daerah. 

 

Berkaitan dengan masalah tuntutan ganti rugi perlu diperhatikan ketentuan 

kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan bahwa kewajiban 

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti 

rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya 

kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak 

dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. 
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(4)  Ditinjau dari cara penyelesaiannya :  

a. Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi) 

b. Tuntutan Perdata  

c. Tuntutan Perbendaharaan (TP)  

d. Tuntutan ganti Rugi (TGR) 

 

Ada dua bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan 

kerugian keuangan negara sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan  Pasal 3 

UU No. 31 Tahun 1999  jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut :  

Pasal 2 

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara,  dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara  paling singkat  4 (empat) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

 

2.2.5.4. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi 

baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab 

timbulnya kerugian keuangan negara.  Dengan dipastikannya bahwa kerugian 
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keuangan negara telah terjadi, maka salah satu unsur/delik korupsi dan atau perdata 

telah terpenuhi. 

Tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan negara antara 

lain adalah:  

a. Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus 

diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan 

pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan l8 Undang-Undang 

Nomor 3l Tahun 1999;  

b. Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan 

mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi Hakim sebagai bahan 

pertimbangan dalam menetapkan keputusannya;  

c. Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya 

(kekurangan perbendaharaan atau kelalaian PNS), maka perhitungan kerugian 

keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan/peuuntutan sesuai 

ketentuan yang berlaku (Perdata/TP/TGR). 

 

Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat 

dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi 

kasus-kasus penyimpangan/ tindak pidana korupsi yang terjadi. 

Auditor yang melakukan penghitungan kerugian negara harus mempunyai 

pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat 

sepanjang dengan teknik audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang 

relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan. 
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Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan penghitungan 

kerugian keuangan negara adalah "Without evidence, there is no case'. Ungkapan 

tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya bukti. Kesalahan dalam 

memberikan dan menghadirkan bukti di sidang pengadilan akan berakibat kasus yang 

diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuduhan. Oleh 

karena itu auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang dapat 

diterima menurut hukum dalam rangka untuk mendukung kearah litigasi. Praktisi 

hukum, seperti penyidik juga perlu memahami bahwa auditor bekerja dengan bukti 

audit bukan alat bukti, dengan demikian perlu pemahaman mengenai perbedaan alat 

bukti dan bukti audit. 

Dalam Hukum positif di Indonesia, setidak-tidaknya ada 3 (tiga) ketentuan yang 

mengatur masalah bukti, yaitu UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 8 tahun 2010 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Pasal 183 KUIIAP menyatakan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 

kepada seorang kecuali apabila sekurang-kuraugnya dengan dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya". 

Berdasarkan pada ketentuan di atas, penjatuhan pidana pada orang yang 

didakwa melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 

dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dari sisi auditor yang melakukan investigasi atas 

suatu kasus, adanya ketentuan yang mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti ini perlu 

mendapat perhatian yang seksama. Walaupun auditor dalam sistem hukum Indonesia 

bukan merupakan Penyelidik atau Penyidik seperti yang diatur dalam KUHAP. 
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Namun dalam pelaksanaan tugasnya auditor patut mempertimbangkan hal - hal yang 

dapat mendukung dipenuhinya ketentuan seperti diatur dalam Pasal 183 KUHAP ini.  

Alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dapat digunakan 

oleh penyidik dalam menentukan unsur melawan hukum, namun tidak serta merta 

dapat digunakan auditor dalam menghitung kerugian keuangan, karena auditor 

memerlukan bukti relevan berupa dokumen yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan proses akuntansi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan 

negara. Oleh karena itu, seorang auditor perlu memahami dan mengidentifikasi jenis-

jenis sumber informasi sehingga semua informasi yang diperoleh dapat menjadi alat 

bukti yang bermanfaat dalam mendukung atau menguji suatu fakta/kejadian. Begitu 

pentingrya alat bukti dalam mendukung dan menguji suatu fakta atau kejadian 

sehingga perlu kiranya seorang auditor harus seksama dalam metode bagaimana bukti 

tersebut dapat diperoleh dan bagaimana harus mengamankan dan mengelola bukti-

bukti tersebut.  

Dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dan berapa besar 

kerugian tersebut auditor harus memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup. 

Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 (tujuh) teknik audit yang dapat 

digunakan seorang auditor yakni memeriksa fisik konfirmasi, memeriksa dokumen, 

review analitis, wawancara, menghitung ulang, dan observasi. Dalam proses 

persidangan dimungkinkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai nilai kerugian 

keuangan negara yang terjadi. Hal ini sejalan dengan dalil Trapman yang berpendapat 

bahwa dalam suatu proses peradilan pidana, dapat terjadi : Masing-masing pihak 

dalam suatu persidangan, yaitu Jaksa Penuntut Umum, Pembela/Penasihat Hukum, 

dan Hakim adalah mempunyai fungsi yang sama, meskipun mereka masing-masing 
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posisi yang berbeda, maka sudah selayaknyalah masing-masing pihak mempunyai 

pendirian yang berbeda pula. 

Berdasarkan dalil di atas, maka mengenai adanya perbedaan posisi tersebut 

dalam proses persidangan semua pihak selalu berusaha menggali dan menemukan 

fakta-fakta hukum dari setiap alat bukti yang diperiksa, dengan tujuan untuk 

mengetahui kebenaran materiil yang sesungguhnya. Dengan demikian, setiap kasus 

yang dianggap kontroversial sekalipun pasti akan disertai dengan adanya argumen 

dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan. 

Kerugian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian 

yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan sarana/kemampuan 

yang dimiliki pegawai/pejabat suatu organisasi pemerintah/BUMN/BUMD/BHMN. 

Dengan demikian, penentuan apakah perbuatan melawan hukum tersebut 

mengakibatkan kerugian keuangan negara beserta penghitungan kerugian keuangan 

negara sangat berpengaruh terhadap proses litigasi dan persidangan atas suatu kasus 

tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara yang 

terjadi yang bukan disebabkan adanya unsur melawan hukum, tidak dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kegagalan dalam membuktikan adanya 

kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dan atau 

penyalahgunaan kewenangan dapat menyebabkan terbebasnya terdakwa dari dakwaan 

melakukan tindak pidana korupsi.  

Pembuktian dan penghitungan kerugian keuangan negara biasanya meliputi 

paling tidak tiga aspek, terdiri dari aspek hukum, aspek keuangan negara dan aspek 

akuntansi/auditing. Hasil tinjauan atas ketiga sisi tersebut menunjukan kecenderungan 

hasil yang sama bahwa kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau 

bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi, yang disebabkan oleh suatu 
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perbuatan melawan hukum. Dalam hal auditor diminta oleh pihak penyidik untuk 

membantu menghitung kerugian keuangan Negara, maka penghitungannya didasarkan 

kepada bukti-bukti yang relevan kompeten dan cukup yang diperoleh selama 

penugasan (memperoleh sendiri, memperoleh dari penyidik dan memperoleh dari ahli 

yang kompeten) dengan memperhatikan pada ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Hal yang harus dihindari oleh auditor adalah memperoleh bukti-bukti secara 

melawan hukum. Auditor juga harus mampu menerapkan teknik- teknik audit dan 

konsep-konsep akuntansi sehingga hasil penghitungan dapat dipertahankan secara 

profesi sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam persidangan, kemungkinan dapat 

terjadi bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara menurut auditor berbeda 

dengan yang diperoleh penuntut umum dan yang diputuskan oleh hakim. Kondisi ini 

sangat mungkin terjadi karena dalam proses persidangan, semua pihak selalu berusaha 

menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dari setiap alat bukti yang diperiksa 

dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran materiil yang sesungguhnya. 

 

2.2.5.5. Penyelesaian Kerugian Negara 

 

Demi pengamanan dan penyelamatan terhadap kekayaan negara, diperlukan 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi dan penuntutan kepada siapa saja 

yang karena perbuatannya merugikan negara untuk penyelesaian kerugian negara. 

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbedaharaan Negara telah 

diatur tentang Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dalam  ketentuan Bab XI mulai 

dari Pasal 59 sampai dengan Pasal 67.  

Penyelesaian kerugian negara untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan 

negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.          

Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa setiap kerugian 
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negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian 

seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian tersebut 

kerugian negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.  Oleh 

karena itu, setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja 

perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui 

bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang 

bersangkutan terjadi kerugian.  

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah 

terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan 

lembaga/gubernur/bupati/walikota.  Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan 

pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat 

dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan 

pelanggaran administratif dan/atau pidana.  

Pasal 59 

(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum 

atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan yang berlaku. 

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena 

perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan 

kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti 

kerugian tersebut. 

(3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat 

daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa 



125 
 

 
 

dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang 

bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun. 

 

Penyelesaian kerugian negara/daerah berupa tuntutan perbendaharaan dan 

tuntutan ganti rugi merupakan upaya penyelesaian melalui hukum administrasi yang 

tidak melalui sistem persidangan di pengadilan.  M. Djafar Saidi menyatakan bahwa 

pada hakikatnya pengembalian kerugian negara tanpa melalui peradilan difokuskan 

pada aspek administrasi tetapi tetap berada dalam koridor hukum keuangan negara.
122

 

Berpatokan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, penyelesaian kerugian keuangan negara melalui mekanisme hukum pidana 

dilakukan terhadap setiap orang yang secara melawan hukum terbukti secara sah dan 

meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu melakukan perbuatan 

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

keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dijatuhi pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan putusan hakim 

yang mengadili perkara tersebut. 

Pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri 

bukan bendahara atau pejabat lain tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengembalian kerugian negara hanya 

merupakan salah satu faktor yang meringankan dan wajib dipertimbangkan dalam 

penjatuhan sanksi atau hukuman bagi terdakwa yang didakwa melakukan kerugian 

negara.  Bukti pengembalian kerugian negara yang berada ditangan bendahara, 
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pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain hanya berfungsi sebagai alat bukti 

surat ketika didakwa melakukan tindak pidana korupsi. 

Sesuai ketentuan Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

dimungkinkan penyelesaian kerugian negara/daerah di pengadilan melalui mekanisme 

persidangan hukum perdata. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara 

menggunakan instrument hukum perdata sepenuhnya tunduk pada ketentuan hukum 

perdata materiil dan hukum perdata formil meskipun berkaitan dengan tindak pidana 

korupsi. Sistem pembuktian yang digunakan adalah pembuktian formil yang dalam 

prakteknya lebih sulit dari pada pembuktian materiil. Beban pembuktian ada pada 

Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat berkewajiban 

membuktikan antara lain : 

a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; 

b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan 

tersangka, terdakwa atau terpidana; 

c. Adanya harta milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan 

untuk pengembalian kerugian keuangan negara.  

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan boleh dilakukan 

bersamaan dengan pengembalian kerugian keuangan negara di luar pengadilan. Hal 

ini didasarkan pada pertimbangan : 

1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan dengan 

pengembalian kerugian keuangan negara di luar pengadilan memiliki prosedur 

yang berbeda; 

2. Kerugian negara yang dikembalikan di luar peradilan bukan merupakan sanksi 

pidana melainkan hanya bersifat pengganti atas kerugian negara yang 

ditetapkan oleh atasan atau BPK; 
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3. Kerugian negara yang dikembalikan melalui peradilan merupakan sanksi 

pidana berupa denda atau pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh 

hakim.  

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kerugian 

(keuangan) negara dapat ditempuh dengan cara penyelesaian di luar pengadilan 

dengan menggunakan instrumen hukum administrasi negara berupa tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang ditetapkan oleh atasannya atau oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan maupun melalui jalur peradilan yaitu menggunakan 

instrumen hukum pidana dan instrumen hukum perdata. 

Pengembalian kerugian negara yang terjadi di luar pengadilan merupakan 

pengembalian yang bersifat mengganti kerugian negara yang ditetapkan oleh 

atasan atau Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengembalian kerugian negara 

yang dilakukan melalui jalur peradilan merupakan sanksi pidana berupa denda atau 

pembayaran uang pengganti yang diputuskan oleh hakim.  Pengembalian kerugian 

negara di luar pengadilan ataupun melalui proses peradilan tidak merupakan suatu 

pelanggaran hukum di bidang keuangan negara
123

. Oleh karenanya upaya 

pengembalian kerugian negara harus dioptimalkan dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penyusunan disertasi ini, penulis sajikan dalam bagan 

di bawah ini :  
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  Latar Belakang           Rumusan                  Landasan                   Metode                   Hasil dan  

      Masalah                   Masalah                    Teoritis                   Penelitian               Pembahasan          

  

 

 Problematik :           Tipe 

 Filosofis                   1. Mengapa di          Teori Keadilan    Penelitian            Urgensitas 

 Korupsi merusak          perlukan               Teori Kebijakan           Hukum                 pengaturan 

 mental & moral            sanksi pidana  Formulasi     Normatif              sanksi pidana  

 bangsa       tambahan Teori Pemida -                tambahan                  

       pembayaran naan,                          pembayaran  

Korupsi meng-     Uang Peng- Teori Ganjaran    Metode               uang peng- 

 hambat pem-     ganti Dalam Teori Utilitas,    Pendekatan          ganti dalam        

 bangunan      UU PTPK? Teori Kewe -    Per UU-an,          Per-UUan    

                       nangan,     Sejarah,               Pidana. 

 Sosiologis 2. Bagaimana Teori Hukum    Komparatif,            

 Korupsi terjadi     Pengaturan Pembuktian    Filosofis              Regulasi   

 secara sistematis     Sanksi Pidana                     Sanksi Pidana  

 massif dan luas     Tambahan                     Tambahan              

        Pembayaran      Sumber               Pembayaran                

 Korupsi menim-     Uang           Bahan HK.          Uang 

 bulkan kerugian     Pengganti      Primer,                Pengganti  

 negara dan meng     dalam       Sekunder,            Dalam UU  

 hambat kegiatan     UU PTPK?                      Tertier,              Tindak 

 pidana korupsi  

 pembangunan                                                      

          
 Yuridis  3.Bagaimana        Teknik               Formulasi  

 Tidak ada aturan       sebaiknya        Pengumpul-        Sanksi Pidana 

 khusus tentang    formulasi/         an Bahan            Tambahan 

 perampasan aset          rumusan        HK : Studi          Pembayaran  

 koruptor  dan    sanksi pidana        Kepusta-             Uang Pengganti 

 penerapan Pasal     pembayaran        kaan, studi           Perspektif 

 17 dan 18 UU             uang penggan-              dokumen,            Ius  

 Bersifat     ti pada masa      Unduh                Constituendum 

 alternatif.                    mendatang?      Internet. 

                                

Politis                               
 Komitmen         Teknik                  Kesimpulan 

 Pemerintah dan        Analisis                         & 

 Masyarakat utk        Inventarisasi               Saran      

 Berantas korupsi     Sistematisasi   

    Interpretasi, 

     Evaluasi 

           

 

 

 

 

 

 


