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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut “UUD 1945”). Setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, segala 

tingkah lakunya telah diatur oleh hukum sebagai suatu acuan bahwa hukum dapat 

menciptakan suatu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu ingin mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.1 

Negara merupakan badan hukum publik, memiliki fungsi yang wajib 

diembannya sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Fungsi 

itu berupa melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia 

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.2  

																																																								
1 Lihat pembukaan UUD 1945 alinea IV. 
2 Lihat pembukaan UUD 1945 alinea IV. 
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Dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut terdapat masalah utama yang 

menjadi pemicu dari berbagai permasalahan bangsa yang lainnya, yaitu korupsi. 

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah serius bagi Bangsa Indonesia yang 

dapat membahayakan stabilitas, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat banyak, 

membahayakan pembangunan sosial ekonomi, juga politik, serta dapat merusak 

nilai demokrasi dan moralitas karena telah memasuki berbagai aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sistematis.3  

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “corruptio” 

dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dipakai pula untuk 

menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.4 Korupsi diartikan sebagai 

tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang 

secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan 

kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Istilah korupsi dalam 

peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali terdapat dalam Peraturan 

Penguasa Perang Pusat Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958, No. 

Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan bagi penduduk 

dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Staf Angkatan 

Darat No. Prt/Z.1/I/17, tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan 

perundang-undangan tentang korupsi.5  

																																																								
3 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 1. 
4 Elwi Danil, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta, 

2012, hal. 3 
5 Chazawi, Adami, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, 

hal. 3. 
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Pengertian korupsi saat ini tersebar dalam beberapa peraturan perundang-

undangan yang berlaku di indonesia salah satunya Undang Undang 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU PTPK”), yang 

menyebutkan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud 

memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan 

negara atau perekonomian negara.6 Evi Hartanti mengatakan bahwa secara harfiah 

korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak karena korupsi 

menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi 

atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, faktor ekonomi 

dan politik serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah 

kekuasaan jabatannya. 7  Selanjutnya, Pasal 14 UU PTPK secara eksplisit 

menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang 

secara tegas meyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 

tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang ini.8 Berdasarkan pasal tersebut, UU PTPK dapat digunakan untuk 

mengadili tindak pidana lain selama tindak pidana dalam undang-undang terkait 

mengkualifikasikanya sebagai tindak pidana korupsi. 

Korupsi terkait dengan masalah dan ruang gerak yang cukup luas. Oleh karena 

itu, apabila upaya penanggulangan korupsi ingin ditempuh lewat penegakan 

hukum, maka harus dilakukan analisis dan pembenahan terhadap semua peraturan 

																																																								
6 Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. 
7 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 9.  
8 Ketentuan Pasal 14 UU PTPK. 
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perundang-undangan yang terkait, artinya tidak hanya melakukan evaluasi dan 

reformasi terhadap UU PTPK, tetapi juga seluruh aspek peraturan perundang-

undang lain yang ada kaitannya dengan UU PTPK, misalnya Undang Undang di 

Bidang Perbankan, Perdagangan, Kepabeanan, Kesejahteraan Sosial, Politik, dsb. 

Bahkan tidak hanya membenahi peraturan untuk mencegah atau memberantas 

terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi juga membenahi peraturan yang diharapkan 

mampu mengantisipasi segala aktivitas setelah terjadinya tindak pidana korupsi.9 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. 

Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang 

terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang 

dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya memasuki seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. Berdasarkan hasil survei Transparency International Indonesia yang 

dilakukan pada tahun 2016, Indonesia menempati posisi ke-90 dari 176 negara 

sebagai negara terkorup di dunia. Sedangkan Political and Economic Risk 

Consultancy pada tahun 2016 menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup 

kedua di kawaaasan Asia setelah India. Peningkatan Tindak Pidana Korupsi di 

Indonesia terjadi karena korupsi telah masuk ke berbagai lingkup pemerintahan di 

berbagai institusi negara.10 

Tingginya angka tindak pidana korupsi menunjukan upaya pencegahan dan 

pemberantasan melalui perangkat perundang-undangan menemui kesulitan. 

Beberapa pihak menilai penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkaitan 

																																																								
9 Ifrani, “Grey Area antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan”. 
10 Lihat “info grafis” http://ti.or.id/infografis/ diakses pada 19 Februari 2018 pukul 20:37 WIB. 
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dengan kerugian negara melalui instrumen hukum UU PTPK khususnya Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal 3 adalah inkonstitusional. Padahal, berdasarkan data yang 

dilansir oleh Lembaga Independen dan Advokasi untuk Independensi Peradilan 

(LeIP) pada tahun 2013, kedua pasal tersebut sering digunakan Penuntut Umum 

dalam menyusun surat dakwaan perkara tindak pidana korupsi.11  

Hal ini dapat dilihat dengan adanya permohonan judicial review terhadap 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Dalam permohonannya, 

Pemohon membangun argumen bahwa frasa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 

28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945. 

Pemohon mengaggap penggunaan frasa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 3 UU PTPK tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pejabat 

publik. Meskipun suatu keputusan dibuat dan ditujukan untuk kesejahteraan 

masyarakat, keputusan tersebut tetap dapat berpotensi untuk dikatakan sebagai 

tindak pidana korupsi karena ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 003/PUU-IV/2006 tidak mensyaratkan kerugian negara yang nyata dari 

suatu tindak pidana korupsi.12 

Pemohon juga menilai penegakan hukum tindak pidana korupsi sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan hukum pasca diundangkannya Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang 

																																																								
11 Emerson Yuntho, et.al, Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak 

Pidana Korupsi, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, 2004, hal. 19. 
12 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hal. 7. 
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justru mengedepankan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi bukan lagi 

dengan pemidanaan, tetapi dengan pendekatan administrasi.13 

Permohonan judicial review terkait Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 

PTPK tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 

25/PUU-XIV/2016 yang pada akhirnya mencabut frasa kata “dapat” dalam Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan 

bahwa frasa kata “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” harus 

dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata bukan potensi atau 

perkiraan kerugian keuagan negara. 

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 

tentang Pengujian Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, 

mengakibatkan adanya pergeseran delik, yang semula frasa kata “dapat” dalam 

Pasal 2 ayat (1) menunjukan adanya tindakan preventif dalam tindak pidana 

korupsi, namun frasa kata “dapat” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 

seiring dengan dikeluarkannya putusan tersebut.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini merubah secara 

drastis arah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah 

Konstitusi ini dinilai memberi angin segar, karena menempatkan unsur kerugian 

negara sebagai suatu keharusan agar terpenuhinya delik, sehingga memberikan 

kepastian hukum kepada para penegak hukum dalam bertindak yang harus memiliki 

dasar dalam menjadikan seseorang menjadi tersangka seperti penetapan kerugian 

keuangan negara beserta hasil audit yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, 

																																																								
13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hal. 11-12. 
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karena kerugian negara tidak lagi bersifat potensi atau taksiran, tetapi harus 

merupakan kerugian negara yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi. 

Dalam salah satu pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi 

berpandangan bahwa penerapan unsur kerugian negara dengan menggunakan 

konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan sesuai 

dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar instrumen hukum. Jika 

pertimbangan putusan ini merupakan upaya untuk menegakkan hukum materiil 

karena mengedepankan kerugian yang nyata, maka menjadi suatu pertanyaan, 

apakah pertimbangan putusan ini merupakan wujud keadilan substantif yang 

selama ini didengungkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan bersandar kepada 

hukum progresif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dalam mencapai 

kemanfaatan dan keadilan hukum.14  

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang 

atau pengaruh pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari 

ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara.15  

Sebagaimana yang telah temuat didalam UU PTPK, bahwa: 

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang  

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,  

																																																								
14 La Ode Maulidin, “Analisis Putusan MK dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada 

Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK atas 
Sengketa Hasil Pemilukada Jawa Timur dan Putusan MK dalam Perkara perselisihan Hasil 
Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010”, Jurnal Konstitusi Widyagama, Volume 
IV No.1, Juni 2011, hal. 67 

15 Romli Atasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional, Sinar Grafika, 
Bandung, 2004, hal. 54. 
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dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.16 

b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat  

1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.17 

Secara gramatikal, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menganut 

delik formiil yang membawa konsekuensi bahwa seseorang dianggap tersangka 

dengan cukup dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan 

dibuktikan dengan adanya kerugian negara secara nyata (actual loss).18 Jika kita 

melihat dari kedua ketentuan pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa pasal 

tersebut merupakan ketentuan yang bersifat preventif.  

Keuangan negara seharusnya diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat banyak, 

tetapi malah hampir setiap hari dimakan oleh mereka yang tidak berhak untuk 

dirinya sendiri dan kelompok. Fakta yuridis formal pertimbangan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan 

bahwa:19 

																																																								
16 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. 
17 Ketentuan Pasal 3 UU PTPK. 
18 Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. 
19 Yos Johan Utama, Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam 

Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, Hal. 7-8.  
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a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga 

harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945; 

b. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selain merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan 

keberlangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi.  

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat 

berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan ketentuan tersebut, 

kerugian negara harus benar adanya dan merupakan akibat nyata dari perbuatan 

melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sehingga kerugian negara 

hanyalah kerugian yang sudah dapat dipastikan (actual loss) dan bukan kerugian 

yang dikira-kira (potential loss).20 Apabila dicermati dari pengertian tersebut lebih 

lanjut, maka unsur dari kerugian keuangan negara yaitu: 

1. berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara 

dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya. 

2. Kekurangan tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan kata 

lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian 

yang secara pasti dapat ditentukan besarnya. 

																																																								
20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hal. 96. 
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3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun 

lalai, unsur melawan hukum harus dibuktikan secara cermat dan tepat. 

Berdasarkan pembaharuan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 25/PUU-XIV/2016, status hukum mengenai kerugian negara dalam kasus 

tindak pidana korupsi masih menjadi polemik hukum, yakni terdapat potensi 

ketidaksamaan pandangan mengenai penggunaan pendekatan sebagai reaksi dari 

suatu perbuatan apakah administratif atau pidana sebagai langkah penegakan 

hukum tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan efektifitas penegakan 

hukum, hal ini telah sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU PTPK yang 

menjamin adanya kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan 

memberikan perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta 

perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.21  

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik untuk mencermati lebih lanjut 

mengenai konsep kerugian keuangan negara sebelum dan sesudah Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, serta dampak putusan a quo 

berkaitan dengan konsep kerugian keuangan negara terhadap penegakan hukum 

tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi 

dengan judul PENERAPAN DELIK MATERIL DALAM MENENTUKAN 

UNSUR KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016. 

 

																																																								
21 Lihat Pertimbangan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 30 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implikasi hukum penghapusan kata “dapat” dalam ketentuan 

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan  

Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  

25/PUU-XIV/2016 terhadap penegakan unsur kerugian negara? 

2. Bagaimana penentuan unsur kerugian keuangan negara pasca adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Menelusuri, menemukan, serta menganalisis konsep kerugian keuangan 

negara sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

25/PUU-XIV/2016, serta dampak putusan a quo berkaitan dengan konsep 

kerugian keuangan negara terhadap penegakan hukum tindak pidana 

korupsi di Indonesia. 

2. Menelusuri, menemukan, serta menganalisis mengenai penerapan unsur 

kerugian negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

25/PUU-XIV/2016, berkaitan dengan konsep kerugian keuangan negara 

terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis dan diharapkan dapat memberi tambahan kontribusi bagi pokok-

pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun teoritis antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 

hukum pada umumnya berupa saran yang dapat dilakukan oleh aparat 

penegak hukum dan/atau pihak lain yang berkepentingan terkait 

penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi setelah dikeluarkannya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor.25/PUU-XIV/2016. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan oleh 

aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi setelah 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-

XIV/2016. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum untuk 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji dan untuk 

memberikan gambaran mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. Penulisan 

skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang terdiri dari: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penelitian.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menjabarkan landasan teori atau landasan 

konseptual yang memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang 

menjadi dasar pemikiran yang digunakan pada analisis terhadap rumusan 

masalah dalam penelitian ini.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan jenis-jenis metode 

penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis rumusan masalah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, landasan teoritis dan landasan konseptual 

dengan menggunakan metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran 

yang telah dibahas dari mulai BAB I hingga BAB IV. 


