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Abstract
Corruption in Indonesia is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning
Corruption Crime as amended by Law Number 20 Year 2001 concerning
Amendment to Law Number 31 of 1999. In corruption cases after the Decision of
the Constitutional Court (MK) Number 003 / PUU-IV / 2006 dated July 24,
2006, the nature of violating the material law in the Explanation of Article 2
paragraph (1) of the PTPK Law has been abolished or in other words does not
have binding legal force. The Constitutional Court considers that the
explanation of Article 2 paragraph (1) is contrary to the 1945 Constitution,
because it creates legal uncertainty. The Constitutional Court views that Article
28 D paragraph (1) recognizes and protects citizens' constitutional rights to
obtain guarantees and definite legal protection. The problems that will be
examined are: how are the legal consequences of abolishing the material against
the law in not corruption in Indonesia and how the judges' decisions and
judgments in deciding to abolish the material against the law in the corruption
case in the Constitutional Court Decision Number 003 / PUU-IV / 2006.
The type of research in this paper is descriptive research. The approach method
used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical
approach. The types of data used are primary data and secondary data.
Procedure for collecting and processing data through library studies and field
studies by means of interviews. As well as in this study the researcher used
qualitative data analysis.
The results of the findings in this study are that the legal consequences of
abolishing the material against the law in not corruption in Indonesia are
limiting the movement of prosecutors in conducting investigations into
corruption and giving corruptors the freedom to commit corruption because they
can only be convicted if they can be proven committing a criminal act of
corruption. Decisions and judges' judgments in deciding to abolish the material
unlawfulness in corruption cases in the Constitutional Court Decision Number
003 / PUU-IV / 2006 only focus on legal certainty, and override other legal
objectives such as justice and benefit of the law and do not consider values
values and norms of life that grow in the community.
Keywords: Nature against material law, Corruption Crime
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I. PENDAHULUAN
Dalam perkembangannya Hukum Pidana Indonesia berkembang sedemikian
rupa. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana tidak hanya
sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, namun tersebar dalam beberapa
peraturan perundang-undangan. Perkembangan itu tentu dikarenakan berbagai
faktor, terutama karena berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana sehingga
memerlukan pengaturan yang cepat. Hal ini kemudian melahirkan istilah tindak
pidana dalam KUHP dan diluar KUHP. Tindak pidana di luar KUHP itu dikenal
pula dengan tindak pidana khusus.
Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan Hukum Pidana Khusus (ius singular,
ius special, atau bijzonder strafrecht) dan ketentuan hukum positif (ius
constitutum) Indonesia. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya
disingkat UU PTPK). Salah satu hal baru yang diatur dalam UU PTPK yaitu
mengenai unsur “secara melawan hukum” yang diberi pengertian secara formil
maupun materiil.
Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PTPK, menyatakan bahwa: (1)

Setiap

orang yang secara melawan hukum melalukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporaso yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pdana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 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.
Melawan hukum dalam konteks UU PTPK, digolongkan sebagai tindak pidana
atau delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan
sebagai delik materiil yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang
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timbul tersebut harus telah terjadi. Dalam perkara korupsi setelah adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 003/ PUU-IV/ 2006 tanggal 24 Juli
2006, sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
telah dihapuskan atau dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini
bertentangan dengan UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum.
Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pasal 28 D ayat (1) mengakui dan
melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan
perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana
diterjemahkan sebagai asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian
hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan
perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah terlebih dahulu ada.
Melawan hukum dalam konteks UU PTPK, digolongkan sebagai tindak pidana
atau delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan
sebagai delik materiil yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang
timbul tersebut harus telah terjadi. Dalam perkara korupsi setelah adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 003/ PUU-IV/ 2006 tanggal 24 Juli
2006, sifat melawan hukum materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
telah dihapuskan atau dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini
bertentangan dengan UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum.
Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pasal 28 D ayat (1) mengakui dan
melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan
perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana
diterjemahkan sebagai asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian
hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan
perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah terlebih dahulu ada.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penulisan penelitian ini secara
khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian adalah sebagai
berikut:
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a. Bagaimana akibat hukum terhadap penghapusan sifat melawan hukum
materiil dalam tidak pidana korupsi di Indonesia?
b. Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus penghapusan
sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi ini dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006?

II. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan
untuk melihat bagaimana doktrin-doktrin hukum pidana tentang sifat melawan
hukum formil dan materiil dikaitkan dengan penghapusan sifat melawan hukum
materiil dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi. Studi
lapangan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer studi yang
dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung dan pengacara. Penelitian ini menitik
beratkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah untuk dibahas
kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.

Akibat Hukum Terhadap Penghapusan Sifat Melawan Hukum
Materiil Dalam Tidak Pidana Korupsi Di Indonesia.

Penafsiran arti sifat melawan hukum sangat bergantung kepada pandangan
terhadap arti serta tujuan dari hukum, khususnya hukum pidana. Dalam Pasal 2
ayat (1) UU PTPK sangat jelas bahwa melawan hukum merupakan salah satu
unsur dalam tindak pidana korupsi. Unsur melawan hukum dalam perkara
korupsi merupakan hal penting dan menentukan untuk adanya suatu tindak
pidana yang harus dipertanggungjawabkan, baik pertanggungjawaban jabatan
maupun pertanggungjawaban pribadi.
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Konsep sifat melawan hukum dalam tindak pidana itu dapat dibagi menjadi 2
(dua) macam yaitu:
a. Sifat Melawan Hukum Formil, yang menghendaki suatu perbuatan hanya
dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum
tertulis, sedangkan alasan-alasan pengecualiannya harus dicari dalam hukum
tertulis juga.
b. Sifat melawan hukum materiil, yang menghendaki suatu perbuatan hanya
dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum
tertulis

maupun

hukum

tidak

tertulis,

sedangkan

alasan-alasan

pengecualiannya harus dicari dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
Sifat melawan hukum materiil ini berpedoman pada hukum tidak tertulis,
kepatutan dan rasa keadilan atau norma-norma moral yang hidup dalam
masyarakat
Sifat melawan hukum materiil dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua) macam
berdasarkan fungsinya, yaitu:
a. Sifat melawan hukum materiil yang berfungsi negatif, yaitu suatu perbuatan
yang melihat norma-norma di luar Undang-Undang dapat digunakan untuk
menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi
rumusan Undang-Undang sebagai alasan penghapusan pidana.
b. Sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif, yaitu suatu perbuatan
yang meilihat norma-norma tidak tertulis yang dapat digunakan untuk
menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang digunakan sebagai
alasan penjatuhan pidana atau hukuman.
Konsep melawan hukum sejak semula sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, akan tetapi beda rumusannya
dengan dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan ,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidan Korupsi, dalam UU Nomor 24 ini
unsur melawan hukum yang dimaksud memakai istilah unsur “melakukan
kejahatan atau pelanggaran”.
Unsur melawan hukum dalam UU No 3 Tahun 1971 sebagai pengganti UU No
24 Prp Tahun 1960 memiliki pengertian yang cukup luas. Melawan hukum
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dalam UU ini tidak hanya bersifat formil namun juga bersifat materiil. Tujuan
diperluasnya mengenai unsur tersebut semata-mata untuk memudahkan
pembuktian di lain pihak untuk menjerat pelaku. Yang menjadi permasalahan
UU ini tidak meberikan definisi tentang unsur melawan hukum secara materiil.
Apakah unsur melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi sama
dengan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KHUPerdata. Dalam UU
ini, yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah suatu perbuatan yang
menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Perbuatan yang
dapat dihukum itu adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau
badan usaha.
Melawan hukum materiil dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diartikan sebagai suatu perbuatan tercela
yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut pidana. Hal tersebut
seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU PTPK ini, yang
berbunyi:
“Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan
rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan
tersebut dapat dipidana.”

Korupsi dalam konsep hukum formil mengingat tindak pidana korupsi sudah luar
biasa sehingga penanggulangannya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula,
sehingga dengan hanya mengandalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) maka penegakan hukum tidak akan efektif. Oleh karena itu
dalam perunang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga
diatur tentang beberapa ketentuan acara yang diperlukan untuk lebih efektifnya
penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
Perbuatan korupsi sebagai konsep hukum materiil berarti perbuatan yang diatur
dalam perundang-undangan tentang korupsi itu sendiri atau perbuatan yang
dirumuskan dalam suatu undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang
isinya tentang perbuatan yang disebut dengan korupsi. UU PTPK ditinjau dari
segi materiil muatannya membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga
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secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya
berlaku yang kuat, dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum
berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.
Menurut penulis, penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak
pidana korupsi pasca adanya putusan MK No 003/PUU-IV-2006 ini mempunyai
akibat hukum yang berpengaruh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Salah satu akibatnya adalah membatasi ruang gerak kejaksaan dalam melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sebelum adanya putusan MK ini,
kejaksaan dapat langsung melakukan penyidikan hanya berdasarkan bukti
permulaan, sedangkan setelah adanya putusan pengadilan MK ini kejaksaan baru
bisa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi apabila telah mempunyai bukti
tindak pidana yang cukup. Akibat dari adanya putusan MK ini pula sedikit
memberi keleluasaan koruptor untuk melakukan korupsi karena mereka hanya
dapat dipidana bila mereka dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana
korupsi.

2. Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penghapusan Sifat
Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Ini Dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.
Permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi sebagaimana

telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

(UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang diajukan oleh Ir. DAWUD
DJATMIKO.
Adapun alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut :
1. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian ganda.
a. bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan sebagai berikut : “Setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
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sendiri atau orang lain atau 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 milyar rupiah).”
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela,
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial
dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan
ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian
negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil,
yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.”
b. Pasal 3 UU PTPK menyebutkan sebagai berikut:
“Setiap orang yang dengan tujuan 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 Rp.1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah).”
Penjelasan Pasal 3 UU PTPK menyebutkan sebagai berikut:
”Kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dalam dengan
Penjelasan Pasal 2”
Dengan demikian, dengan adanya kata “dapat” pada kedua pasal tersebut, baik
pada Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 UU PTPK, mengakibatkan adanya 2 (dua)
jenis tindak pidana korupsi yang terdapat di masing-masing pasal, yaitu:
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a. Suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara (kerugian negara
sudah terjadi secara riil dan nyata).
b. Suatu tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara (kerugian negara
tidak terjadi).
Kedua tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan akibat yang sangat berbeda
dan bahkan sangat bertolak belakang, yaitu:
a. Keadaan dimana keuangan negara atau perekonomian negara sudah dirugikan
atau dengan perkataan lain “keuangan negara sudah berkurang jumlahnya”
akibat tindak pidana korupsi tersebut.
b. Keadaan dimana keuangan negara atau perekonomian negara tidak dirugikan
atau dengan perkataan lain “keuangan negara atau perekonomian negara
masih tetap utuh seperti sedia kala tidak berkurang akibat tindak pidana
korupsi tersebut.
c. Seharusnya kedua tindak pidana tersebut TIDAK BOLEH digabung dalam
satu pasal, melainkan dibuat dalam pasal yang terpisah dan berdiri sendirisendiri, yaitu:
1) Tindak Pidana Korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dengan perumusan (redaksi) sesuai pasal yang
dimaksud.
2) Tindak Pidana Korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dengan perumusan (redaksi) sesuai pasal yang
dimaksud.
Salah satu pertimbangan hukum dalam putusan a quo ini adalah mengutip dari
pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. bahwa: kata “melawan hukum” dalam
penjelasan pasal-pasal undang-undang a quo menyebutkan “bukan saja
bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan
norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat” merupakan penyimpangan
asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat
dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada
sebelumnya.
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Berdasarkan UU PTPK memang diperbolehkan menerapkan konsep ini, yaitu
disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun tersebut telah
dianulir oleh Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006, yang substansinya
menghapuskan sifat melawan hukum materiil dari tindak pidana korupsi. Dalam
pertimbangannya MK berpendapat bahwa penjelasan dari pembentuk undangundang bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan
hukum, melainkan telah telah melahirkan norma baru, yang menetapkan
digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara
formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang
demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1364
KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum perdata seolah-olah telah diterima
menjadi satu ukuran dalam hukum perdata. Karena apa yang patut dan yang
memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat
yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya, berakibat apa yang
disatu daerah merupakan perbuatan melawan hukum di daerah lainnya bukan
merupakan melawan hukum. Putusan MK nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan
bahwa Penjelasan Pasa 2 ayat (1)UU PTPK bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Putusan MK ini secara substansial mempertegas kedudukan asas legalitas.
Menekankan jaminan dan perlindungan yang pasti dimana orang hanya akan
dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan tertulis yang
lebih dahulu ada. Unsur melawan hukum iniharus secara tertulis terlebih dahulu
berlaku hingga karenanya seseorang yang melanggar dapat dituntut dan dipidana.
Disamping itu unsur melawan hukum yang secara formil tertulis mewajibkan
pembentuk undang-undang untuk merumuskan secermat mungkin guna
menjamin kepastian.
Kasus

korupsi

sangat

merugikan

masyarakat,

membawa

penderitaan

berkepanjangan masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang tidak patut dan
melanggar asas-asas yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Atas dasar tersebut
asas legalitas dilanggar sepanjang untuk kepentingan dan membahagiakan
masyarakat. Argument ini mendasar pada deduktif hukum progresif. Hukum
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progresif bertumpu pada hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk
hukum. Bahkan penerapan asas legalitas tidak perlu dipertahankan secara kuat
sepanjang prinsip rule of law telah tercapai. Prinsip asas legalitas disamping
hukum tidak tertulis tidak boleh diberlakukan, juga dapat prinsip perlindungan
warga Negara terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karena korupsi
merajalela sehingga merugikan warga Negara maka warga Negara harus
dilindungi.
Dalam Putusan MK No 033/PUU-IV/2006, hakim memutusan bahwa:
1.

Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud
dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud
dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni
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meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Berdasarkan putusan di atas, menurut hakim, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU
PTPK bertetangan dengan UUD 1945. Jika dilihat dari pertimbangan hakim,
maka UUD 1945 yang dimaksud adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa Menyangkut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas
yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan suatu
tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili
atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang
telah lebih dulu ada.
Menurut penelitian penulis, bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus
perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 kurang tepat karena Putusan tersebut hanya
berpusatkan pada kepastian hukum semata, dan mengesampingkan tujuan hukum
lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan hukum serta tidak mempertimbangkan
nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh di masyarakat. Bagian
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bukan hanya hukum
tertulis atau hukum yang dibuat penguasa semata yang menjadi sumber hukum di
Indonesia, tetapi juga hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di
masyarakat.
Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ada
Negara Hukum. Karena itulah di Indonesia mempunyai 2 (dua) bentuk hukum
yang hidup di masyarakat, yaitu Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis.
Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam
peraturan perundang-undangan Negara baik dikodifikasikan ataupun tidak
dikodifikasikan. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tumbuh dan hidup
dalam kehidupan masyarakat/ adat, dengan kata lain hukum tidak tertulis adalah
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hukum yang tidak dituangkan/ dicantumkan dalam peraturan perundangundangan Negara. Hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat ini
tentunya tidak bertentangan dengan norma sosial yaitu norma kesopanan dan
kesusilaan.
Keberadaan sifat melawan hukum materiil sebagai hukum tidak tertulis telah
diakui sebagai sumber hukum di Indonesia. Menurut Moeljatno, bagi orang
Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang
sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah dialami.
Bahkan sebaliknya, hamper semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang
tidak tertulis.
Hukum adat di Indonesia di akui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Dengan adanya
ketentuan ini, maka menurut penulis bahwa hukum yang hidup dalam
masyarakat Indonesia (hukum adat/ hukum tidak tertulis) diakui Negara
Indonesia dalam aturan hukumnya. Apabila hakim Mahkamah Konstitusi dalam
keputusan a quo beranggapan bahwa sifat melawan hukum materiil tersebut
bertentangan dengan kepastian hukum (hukum tertulis) dengan dasar bahwa sifat
melawan hukum materiil tersebut bertentangan dengan Padal 28D ayat (1) UUD
1945, maka pertimbangan hakim tersebut pun bertentangan dengan Pasal 18B
ayat (2) UUD 1945 yang mengakui hukum adat tumbuh dan hidup dalam
masyarakat (hukum tidak tertulis).
Hukum tidak tertulis tetap merupakan hukum yang terhadapnya tetap
dimungkinkan adanya perbuatan yang melanggar hukum yang bertentangan
dengan tata tertib dan kepatutan yang selayaknya ada dalam pergaulan
masyarakat, dan adanya alasan tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar yang
menghapus sifat melawan hukum dari suatu ketentuan, meskipun ketentuan
tersebut diatur dalam hukum tertulis. Sehubungan dengan situasi dan kondisi
Indonesia tersebut, ajaran sifat melawan hukum materiil negatif merupakan
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pilihan yang paling tepat untuk tetap diberlakukan dalam setiap delik, sekalipun
tidak dicantumkan dalam rumusan.

IV. KESIMPULAN
Penghapusan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi pasca
adanya putusan MK No 003/PUU-IV-2006 ini mempunyai akibat hukum yang
berpengaruh dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu akibatnya
adalah membatasi ruang gerak kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana korupsi. Sebelum adanya putusan MK ini, kejaksaan dapat
langsung melakukan penyidikan hanya berdasarkan bukti permulaan, sedangkan
setelah adanya putusan pengadilan MK ini kejaksaan baru bisa melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi apabila telah mempunyai bukti tindak pidana
yang cukup. Akibat dari adanya putusan MK ini pula sedikit memberi
keleluasaan koruptor untuk melakukan korupsi karena mereka hanya dapat
dipidana bila mereka dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana korupsi.
Pertimbangan dan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus
perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 kurang tepat karena Putusan tersebut hanya
berpusatkan pada kepastian hukum semata, dan mengesampingkan tujuan hukum
lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan hukum serta tidak mempertimbangkan
nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh di masyarakat. Bagian
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bukan hanya hukum
tertulis atau hukum yang dibuat penguasa semata yang menjadi sumber hukum di
Indonesia, tetapi juga hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di
masyarakat. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara
Indonesia ada Negara Hukum. Karena itulah di Indonesia mempunyai 2 (dua)
bentuk hukum yang hidup di masyarakat, yaitu Hukum Tertulis dan Hukum
Tidak Tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan
dalam peraturan perundang-undangan Negara baik dikodifikasikan ataupun tidak
dikodifikasikan. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang tumbuh dan hidup
dalam kehidupan masyarakat/ adat, dengan kata lain hukum tidak tertulis adalah
hukum yang tidak dituangkan/ dicantumkan dalam peraturan perundang-
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undangan Negara. Hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat ini
tentunya tidak bertentangan dengan norma sosial yaitu norma kesopanan dan
kesusilaan.
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