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KORUPSI SEBAGAI

PERBUATAN MELAWAN HUKUM *)

Oleh : Harry Katuuk **)

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Prof. Zainal Abidin Farid (2007:239-240) dosen penulis ketika S1

mengatakan bahwa kalau diteliti pasal-pasal dalam KUUHPidana maka ternyata

ada pasal yang mencantumkan kata melawan hukum dan ada juga yang tidak

mencantumkan kata melawan hukum. Mengapa tidak dicantumkanHal ini

apabila dari rumusan undang-undang perbuatan yang sudah tercantum itu

sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu

dicantumkan dalam pasal. Misal Pasal 338 (tentang Kejahatan Terhadap Jiwa

Orang) “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum,

karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”. Pasal

ini tidak menyebutkan melawan hukum karena secara jelas perbuatan yang

dilarang adalah menghilangkan nyawa.

Berbeda dengan Pasal 362 (tentang Pencurian) “Barangsiapa mengambil

sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang

lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum,

karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau

denda sebanyak-banyaknya Rp.900.”

Perbedaan kedua pasal ini terletak pada Pasal 338 yang secara jelas

mencantumkan kata “dengan sengaja” jadi memang ada maksud untuk

menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan ini adalah perbuatan yang

melanggar hukum. Tetapi dalam Pasal 362 dikatakan dengan maksud (kata

dengan maksud akan berarti relatif karena masih harus dibuktikan terlebih

dahulu apakah melanggar hukum atau tidak).

*) Tugas MK : Tindak Pidana Korupsi
Dosen : Dr. Marwan Mas, SH, MH

**) Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas 45 Makassar.
Tulisan ini dapat diunduh di http://harrykatuuk.wordpress.com.
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Oleh karena itu dicantumkanlah kata melawan hukum (hak) dalam Pasal 362.

Sejak dahulu kala pakar-pakar hukum pidana telah mempersoalkan

tentang perbuatan melawan hukum. Ada dua pendapat. Pertama ada pakar

yang berpendapat bahwa apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-

undang dimana melawan hukumnya perbuatan itu sudah ternyata berarti

perbuatan itu telah melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-

undang. Sikap demikian dinamakan perbuatan melawan hukum formal.

Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan

yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum karena bagi

mereka yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping

undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu

norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material (Moeljatno,

2008:140,141).

Moeljatno juga menulis tentang arrest Hoge Raad (HR) Nederland tahun

1919 yang terkenal dengan Lindenbaum Cohen Arrest mengenai perkara

perdata. HR Belanda mengatakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige

daad) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga

perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut. Ada juga

tentang De Zutfense Juffrouw Arrest (putusan mengenai Nona dan kota Zutfen),

serta putusan HR pada tahun 1933 yaitu arrest Dokter Hewan dari kota Huizen.

Dari arrest-arrest tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan

melawan hukum (Schaffmeister dkk, 2007:49) apabila yang dilanggar adalah:

a. Peraturan perundang-undangan (sifat melawan hukum formil) yang berarti

semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah

terpenuhi.

b. Norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat

(sifat melawan hukum materil) yang berarti bahwa karena perbuatan itu

kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah

dilanggar atau
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c. Yang dilanggar adalah baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

2. Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dicantumkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan denda

paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Mencermati arrest-arrest HR ternyata perbuatan melawan hukum klasik

merupakan suatu perbuatan yang secara universal diakui sebagai perbuatan

yang bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan dengan

perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor di atas dapat dilihat unsur-unsurnya

yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau ekonomi negara.

Perbuatan melawan hukum di sini adalah perbuatan yang dilakukan baik

melanggar undang-undang maupun perbuatan yang melanggar perasaan

hukum masyarakat yaitu melanggar prinsip-prinsip keadilan. Masyarakat

membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sosialnya, namun dalam

kenyataannya dana yang bersumber dari keuangan negara tersebut di korup

oleh koruptor. Hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam perasaan hukum

(rechtsgevold) yang dapat mengakibatkan pesimisme akan tujuan negara

kesejahteraan rakyat seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Selain

perasaan hukum masyarakat, ada juga perasan hukum yang dilanggar

terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law)

misalnya dalam hukum agama dikatakan mencuri itu adalah suatu pelanggaran
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hukum agama. Termasuk pelanggaran terhadap asas-asas hukum misalnya

ada asas oleh Marwan Mas (2004:97) dikatakan bahwa setiap orang dianggap

mengetahui hukum (Eidereen wordt geacht dewette kennen). Seharusnya

koruptor seperti rakyat kebanyakan mengetahui hukum, mengetahui apa yang

akan dilakukan atau telah dilakukan melanggar hukum atau tidak. Nyatanya

mereka-mereka yang mengetahui hukum, justru mereka itulah yang korup.

Tapi yang jelas kata Andi Hamzah (2008:133) melawan hukum

merupakan inti delik baik yang tersirat dalam UU misalnya Pasal 362 KUHP

(Pencurian) ataupun tidak tersirat misalnya Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)

yang sungguh-sungguh bertentangan dengan perasaan hukum walaupun tidak

secara tegas dicantumkan dalam UU. Akibatnya muncul unsur lain sebagai

unsur ikutan dalam delik yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau ekonomi negara.

3. Dekriminalisasi Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor secara jelas ada unsur-unsur delik yang

diancamkan kepada koruptor karena tindak pidana korupsi ini telah terjadi

secara meluas. Ada segelintir orang yang berslogan “katakan tidak, katakan

tidak dan katakan tidak pada korupsi” ternyata justru merekalah biangnya

koruptor. Ini melukai perasaan hukum masyarakat, mencederai living law

bahkan membuat orang semakin tidak percaya untuk memberantas korupsi.

Oleh karena itu secara material perbuatan melawan hukum itu ada dalam

rechtsgevold masyarakat dan memang pantas harus dipidana yang seberat-

beratnya, kalau perlu hukuman mati. Perasaan hukum masyarakat Korea

nampaknya lebih maju dari kita. Mantan Presiden Korea Selatan menanti

hukuman mati karena korupsi. Masak di Indonesia justru sebaliknya seperti kata

Ketua DPR Marzuki Alie “minta dimaafkan” ?. Deliknya jelas, unsur melawan

hukumnya jelas dan terang benderang. Apa yang minta dimaafkan ?. Dalam

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa, kata "dapat" sebelum frasa

"merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak
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pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi

cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan

bukan dengan timbulnya akibat. Jadi perbuatan melawan hukum tidak hanya

merugikan keuangan, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-

hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu tindak pidana

korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus

dilakukan secara luar biasa.

Itulah tantangannya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar

biasa, artinya secara sungguh-sungguh (karena diakui banyak tantangan dalam

pelaksanaannya) dan memerlukan “tangan besi” menghadapinya untuk

menghadapi seorang Marzuki Alie dengan jabatan Ketua DPR RI. Memang

unsur politik senantiasa mengendalikan hukum tetapi sesungguhnya contoh-

contoh arrest Hoge Raad seperti yang telah dikemukakan di atas terbukti kebal

dengan nuansa politik. Hukum adalah hukum yang hitam putih, bukan abu-abu.

Misalnya bila dilirik ke belakang, rakyat akan malu kata Marwan Mas (Tribun

Timur, 10 Mei 2010) kalau kasus Century yang tidak tuntas seperti harapan

rakyat. Masih bisakah negeri ini disebut negara hukum yang menempatkan

semua orang sama di depan hukum ?. Kan sudah jelas apa dan siapa bermain

di sana, dan KPK-lah yang harus menggunakan “tangan besi”. Tetapi

kenyataannya ? KPK pula yang mendekriminalisasikan kasus Century, secara

terang benderang perasaan hukum rakyat tergerus dan sampai saat ini entah

kemana berkas Century yang bertroly-troly itu. Wajar kalau Marwan Mas

mengatakan Century, Antiklimaks KPK. Barangkali tulisan Pak Marwan menjadi

referensi Pak Marzuki Ali ?.

Jajak pendapat “Kompas” (1 Agustus 2011) menyimpulkan bahwa KPK

di Tabir Jurang. Keyakinan publik terhadap kemampuan KPK dalam

menyelesaikan secara tuntas kasus yang menjadi perhatian publik adalah 77,7

% publik tidak yakin KPK dapat menuntaskan kasus Century mengalahkan

kasus suap Deputi Senior BI (73,9%) dan kasus suap Wisma Atlet (71,7%).

Oleh karena itu Litbang Kompas (1 Agustus 2011) juga mengatakan bahwa janji
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Presiden SBY untuk memberangus praktek korupsi tampaknya masih jauh dari

harapan. Akibatnya Transparency International menyimpulkan Indeks Persepsi

Korupsi (IPK) untuk Indonesia terbilang sangat rendah.

Tahun 2002-2010, pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

hanya bergerak antara 1,9 dan 2,8 atau beranjak satu poin selama hampir satu

dasawarsa. Itu berarti Indonesia masih dipersepsikan (dianggap) sebagai

negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Indeks tertinggi dengan kategori

bebas korupsi adalah 10. Sementara indeks persepsi korupsi paling tinggi

dicapai Indonesia hanya 2,8 yang diraih pada tahun 2008 dan 2010. Hanya

“kesyukuran” kita pada tahun 2009 dan 2010 itu lebih baik peringkat kita yaitu

peringkat 110 dan 111 dari sekitar 180 negara, jika dibandingkan pada tahun

2007 dengan peringkat yang “aduhai” 144 dari 180 negara. Survey ini dirilis

Kompas, 1 Agustus 2011 dengan Tabel sebagai berikut:

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Tahun Indeks Peringkat Jumlah Negara*)

2002 1,9 88 99
2003 1,9 96 102
2004 1,9 122 133
2005 2,2 137 159
2006 2,4 130 163
2007 2,3 144 180
2008 2,6 130 180
2009 2,8 111 180
2010 2,8 110 178
*) yang disurvey

Namun, sesungguhnya hukum tidak boleh didekriminalisasi, jangan

terjadi perubahan penilaian masyarakat terhadap perbuatan yang diancam

pidana kemudian diplesetkan menjadi perbuatan yang dipandang sebagai

bukan kejahatan. Jangan terjadi Pasal 2 ayat (1) itu sebagai perbuatan pidana

yang diancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun

kemudian dimaafkan dengan alasan pemaaf dengan dalih keuangan yang

dikorup dikembalikan ke kas negara. Kasihan nenek-nenek yang hanya mencuri
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coklat 3 biji di pidana 3 bulan, sedangkan mereka yang katanya pejabat negara

kemudian korup milyaran rupiah bebas bergentayangan di luar negeri.

Di sisi lain harus dihormati upaya untuk membentuk Peradilan Tipikor

melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korups i. UU ini dibentuk bertujuan untuk membantai para

penyelenggara negara. Penyelenggara negara adalah seperti yang tercantum

dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Governance

Assessment Survey (GAS, 2006) dikutip dari Naskah Akademis dan RUU

Pengadilan Tipikor yang disusun oleh Tim Konsorsium Reformasi Hukum

Nasional (KRHN) Tahun 2006 dikatakan bahwa kehadiran Peradilan Tipikor

sangat dibutuhkan bukan saja untuk memenuhi perasaan keadilan masyarakat,

tetapi dapat memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak sosial

dan ekonomi rakyat atau hal lain yang menyangkut harkat dan martabat bangsa

yang beradab seperti Tabel berikut :

Tujuan pembentukan Pengadilan Tipikor

Nomor Alasan Pembentukan Frekuensi Persentase

1. Perlakuan Secara Adil 59 49,17
2. Jaminan Kepastian Hukum 22 18,33
3. Perlindungan Hak Sosial dan Ekonomi 18 15
4. Lain-Lain 21 17,05

Total 120 100
Sumber : Naskah Akademis Tim Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2006

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan Negara

memperlakukan adil dalam pengelolaan keuangan negara, (49,17%) dan

menurut hemat penulis apabila survey serupa dilakukan saat ini maka

persentase tidak akan bergeser jauh karena Indeks Persepsi Korupsi juga

menunjukan hal yang sama.

Oleh karena itu sudah waktunya hukum progresifnya Pak Tjip (Satjipto

Rahardjo) yang bernafaskan suara rakyat itu dilaksanakan dan bukan hanya

wacana lagi, karena perbuatan melawan hukum di sini adalah sungguh
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sungguh telah mencabik-cabik perasaan hukum masyarakat. Hukum progresif

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta hukum progresif harus

berasaskan perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saatnya kita “Merdeka dari Korupsi” seperti yang diserukan oleh Marwan Mas

(2011) walaupun realitanya justru diwarnai berbagai intrik untuk melumpuhkan

upaya pemberantasan korupsi, seperti memaafkan koruptor, membubarkan

KPK, sampai lahirnya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2010 yang menaikan

nilai proyek tanpa tender dari Rp. 50 juta menjadi Rp. 100 juta. Inikan

kemunduran. Tetapi biarlah, namun harap diingat, suara rakyat, perasaan

hukum rakyat, kedongkolan rakyat akan dimanifestasikan dalam perlawanan

rakyat melalui Hukum Restoratif (koreksi Ahmad Ali terhadap Hukum Progresif-

nya Pak Tjip – Harian Fajar, 4 Agustus 2011) yang menghendaki perubahan

total dari sistem hukum yang dapat dilaksanakan disegala bentuk peradilan.

Apabila kita hanya mendiamkan dan tidak berteriak-teriak menggebuki

koruptor (seperti yang banyak disuarakan oleh Dr. Marwan Mas) maka

dikuatirkan akan terjadi “Pembusukan Kolosal” seperti yang dikatakan oleh

B.Herry Priyono (seorang dosen Program pascasarjana STF Driyarkara,

Jakarta) bukan saja koruptor yang busuk, tetapi semua penegak hukum,

kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara akan terkontaminasi kebusukan

padahal mereka mengetahui hukum, pernah belajar hukum, bahkan pelaksana

tegaknya hukum. Mereka akan mengingkari adagium Eidereen wordt geacht de

wette kennen sebagai orang yang tahu hukum justru melakukan perbuatan

melanggar hukum (wederrechtelijk). Artinya Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun

1999 tentang Pemberantasan Tipikor merupakan salah satu pasal yang

memiliki kelebihan dibandingkan dengan UU No.3 tahun 1971 (yang sudah

dinyatakan tidak berlaku lagi). Pasal 2 ayat (1) rumusan “melawan hukum”

bukan hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, melainkan

juga melawan hukum dalam arti materil yaitu “meskipun perbuatan tersebut

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan (korupsi)



10

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut

dapat dipidana.

Untuk itu koruptor harus dipidana seberat-beratnya, jangan diampuni

seperti kata Perdana Menteri China “sediakan 99 peti mati untuk koruptor dan

peti yang ke seratus adalah peti mati untuk saya, kalau saya korupsi”. Bisakah

kita begitu ? Semoga.
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