
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.Tinjauan Terhadap Praperadilan 

 

1. Pengertian dan Sejarah Praperadilan 

 

 

Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan Indonesia. 

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di 

tengah-tengah penegak hukum. Menurut Pasal 1 butir (10) KUHAP menyatakan: 

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan 

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas 

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya 

atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 

Praperadilan tidak diatur di dalam ketentuan Herziene Inlands Reglement  

(HIR)
.21

 

 

Hal ini dapat dimengerti, bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi oleh karena HIR 

diciptakan dalam suasana zaman kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk 

hukum serta perangkat-perangkat sarananya dibentuk sedemikian rupa sehingga 

menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini pihak penjajah.
22

 

                                                           
21

 R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP,  

Bandung: Mandar Maju , 2003, hlm. 6. 
22

Ibid., hlm.8.  
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Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya 

hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan 

jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. 

Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat 

perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan 

atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah 

tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan 

ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu 

benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun 

jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah habeas corpus ini dikeluarkan oleh 

pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur 

yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. 

Bunyi surat perintah habeas corpus (the writ of habeas corpus) adalah sebagai 

berikut: “Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa 

orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukan alasan yang menyebabkan 

penahanannya”. 

Prinsip dasar habeas corpus ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu 

forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang 

menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan 

nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan 

berupa penggunaan upya paksa (dwang middelen), baik penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya. Hal ini 
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dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi perkosaan 

hak asasi tersangka atau terdakwa oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, karena 

tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang dapat menilai dan menguji 

apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan 

hukum atau tidak. Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan, 

seolah-olah berada dalam suatu “ruangan gelap” dan tidak berdaya sama sekali 

(helpless).  

Sidang praperadilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa 

ataupun keluarganya ataupula atas kuasanya merupakan suatu forum yang 

terbuka, yang dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak 

penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar 

mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka forum yang bersangkutan, apakah 

benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui 

sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam Habeas 

Corpus Act, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan 

perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-

wenang oleh penyidik ataupun penuntut umum. 

Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik ataupun penuntut umum harus 

membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan, 

baik berupa syarat-syarat formal maupun materiil, seperti misalnya surat perintah 

penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana 

yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan 
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adanya alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri, 

menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya.
23

  

Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan 

pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang 

bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara 

cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.
24

  

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana 

didasarkan atas HIR yang dipakai sebagai pedoman saja. Menurut R. Subekti, 

hukum pidana harus mengatur: 

a. Cara-cara mendapatkan keterangan-keterangan tentang suatu tindak pidana 

untuk mengetahui siapa pembuatnya dan keadaannya dalam mana 

perbuatannya dilakukan. 

b. Cara-caranya membuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan 

permulaan. 

c. Cara-caranya menuntut si tersangka di muka hakim. 

d. Bagaimana dilakukannya pemeriksaan di muka sidang pengadilan hingga 

hakim itu mencapai putusannya. 

e. Bagaimana menjalankan putusannya itu.
25

  

 

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih 

baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan 

dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang 

fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas 

                                                           
23

 http://jodisantoso.blogspot.com, diakses pada tanggal  27 Agustus 2015, pukul 11.10. 
24

 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm.189. 
25

 R. Subekti, Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan, Jakarta:Soeroeangan, 1995, hlm. 107. 
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praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman.
26

 

 

2. Acara Praperadilan 

 

 

Acara praperadilan untuk ketiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu 

penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu 

penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang 

ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau 

penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP) 

ditentukan beberapa hal berikut. 

1. Tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan 

hari sidang. 

2. Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau 

penahanan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan 

ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau 

penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada 

benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar 

keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang 

berwenang. 

3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh 

hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. 

                                                           
26

 Tanusubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: Alumni,1993, 

hlm.1. 
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4. Perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan 

pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka 

permintaan tersebut gugur. 

5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan 

untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan 

oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang 

tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) 

KUHAP). 

6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di 

muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) 

KUHAP). 

7. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim ini memuat pula: 

a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau 

penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada 

tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan 

tersangka; 

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan 

atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka 

wajib dilanjutkan; 

c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan 

tidak sah maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; 

d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak 

termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda 
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tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa 

benda itu disita. 

 

3. Tujuan Penciptaan Lembaga Praperadilan dalam KUHAP 

 

 

Setiap hal yang baru, tentu mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi 

tertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin 

diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan 

pelembagaan praperadilan. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan 

dilindungi.
27

 

a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam 

perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. 

b.  Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan 

wewenang olehnya. 

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan 

pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu 

harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-

undang yang berlaku (due process of law). Prinsip yang terkandung pada 

praperadilan bermaksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan 

horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan 

undang-undang.
28

 Oleh karena itu dasar dari adanya lembaga praperadilan ini 

adalah merupakan suatu cerminan pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah 

(presumption of innocent) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa 

                                                           
27

 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,  2012, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.3. 
28

 R. Soeparmono, Op.cit, hlm.16. 
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telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat 

manusianya dan merupakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan 

horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia 

berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan 

itu tidak bertentangan dengan undang-undang.
29

 

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/ terdakwa adalah untuk mengakui dan 

menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (human dignity), baik selaku 

individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap 

harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun 

bersifat universal atau internasional. Pengakuan terhadap harkat dan martabat 

yang selanjutnya disebut HAM tersebut, tidak terbatas dalam arti politik, ekonomi 

tetapi juga dalam arti hukum umumnya, dan kehidupan hukum pidana khususnya 

(dalam proses peradilan pidana),
30

di samping itu hak-hak tersangka/terdakwa 

dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai 

rintangan (obstacle) bagi penegak hukum (law enforcement officials) yang 

berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara 

sewenang-wenang atau melawan hukum.
31

 

 

 

4. Wewenang Praperadilan 

 

 

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga 

pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan 

                                                           
29

 S. Tanusubroto, Op.cit, hlm.3. 
30

 Kadri Husin dan Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 2012, Bandar Lampung: 

Lembaga Penelitian Universitas Lampung, hlm. 174. 
31

 Ibid., hlm.175. 
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yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa 

pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:  

a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan 

sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri 

sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.  

b) Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan 

Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, 

administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan 

Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan 

pembinaan Ketua Pengadilan Negeri. 

c) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial 

Pengadilan Negeri itu sendiri.
32

 

 

KUHAP tidak bertitik tolak pada orientasi kekuasaan. Fungsi wewenang, dan 

kekuasaan yang diberikan KUHAP kepada masing-masing jajaran aparat penegak 

hukum, diseimbangkan dengan pemberian hak yang sah dan legal kepada setiap 

tersangka atau terdakwa. Ini harus benar-benar diresapi oleh semua jajaran aparat 

penegak hukum. Bahwa dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral 

dalam KUHAP , merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk 

membatasi penumpukan kekuasaan.
33

  

Pengadilan melalui lembaga praperadilan ikut memainkan peranan dalam 

membatasi kecenderungan penyalahgunaan dan kecongkakan kekuasaan yang 

dilakukan aparat penyidik atau penuntut umum. Wewenang pertama yang telah 

diberikan oleh KUHAP yang memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu 

penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal 

penangkapan, seseorang dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan 

tentang ketidakabsahan penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya.  

                                                           
32

 M.Yahya Harahap,Op.Cit, hlm. 1. 
33

 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8. 
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M. Yahya Harahap menjelaskan kriteria suatu penangkapan dianggap tidak sah: 

a) Apabila dalam melakukan penangkapan, seorang penyidik tidak menyertakan 

surat tugas dan surat perintah penangkapan untuk diperlihatkan kepada 

tersangka, selain itu jika tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada 

pihak keluarganya. 

b) Apabila batas waktu penangkapan lewat satu hari maka dapat dimintakan 

pemeriksaan kepada praperadilan.
34

 

 

Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP mengatur hal mengenai yang berwenang 

mengajukan praperadilan. 

Pasal 79 

 Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau 

 penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada 

 ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 

Pasal 80 

 Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian 

 penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut 

 umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan 

 negeri dengan menyebutkan alasannya. 

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan yang berhak mengajukan 

praperadilan: 

a. Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya 

b. Penyidik atau penuntut umum 

c. Pihak ketiga yang berkepentingan.
35

 

Demi tegaknya the rule of law, maka siapapun yang bersalah harus dihukum, 

demikian juga apabila penyidik ataupun penuntut umum salah dalam menjalankan 

                                                           
34

 Ibid., hlm 160. 
35

 Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, Bandar Lampung: Buku Ajar, 2010, hlm.48 
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tugas penyidikan ataupun penuntutan akan dapat dituntut oleh mereka yang 

dirugikan (baik tersangka maupun pihak ketiga) selama penyidikan ataupun 

penuntutan itu berlangsung.
36

 

 

5. Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-

XII/2014 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek 

biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji 

ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan 

praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan status 

tersangka Budi Gunawan. Mahkamah Konstitusi di dalam isi putusannya 

menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti 

permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 

17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti 

sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional 

bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan 

penyitaan. 

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon 

tersangka  untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum 

seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara 

seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik 

terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. 

                                                           
36

 Anang Priyanto, Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm.55. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53577ca96cfb2/pemerintah--status-tersangka-boleh-sebelum-pemeriksaan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53577ca96cfb2/pemerintah--status-tersangka-boleh-sebelum-pemeriksaan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53577ca96cfb2/pemerintah--status-tersangka-boleh-sebelum-pemeriksaan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fe28995a03/mk-diminta-kukuhkan-konstitusionalitas-objek-praperadilan
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Saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi 

isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa 

pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, 

penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya 

paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu 

bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara 

dalam bentuk pemberian label atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan 

baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian 

tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan 

keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial 

kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan 

menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna. Dengan kata lain, prinsip 

kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan 

seseorang menjadi tersangka.
37

  

 

B. Tinjauan Terhadap Korupsi 

 

 

1. Pengertian Korupsi dan Sifat Korupsi 

 

 

Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” ( dari bahasa Latin : corruptio = 

penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan 

negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan 

serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa: 

                                                           
37

 Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2015,  hlm.104. 
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a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan 

ketidakjujuran.  

b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan 

sebagainya.  

1. Korup ( busuk; suka menerima uang suap/ uang sogok; memakai kekuasaan 

untuk kepentingan sendiri dan sebagainya); 

2. Korupsi ( perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, 

dan sebagainya); 

3.  Koruptor ( orang yang korupsi).
38

 

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika 

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu 

karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, 

jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam 

jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga 

atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya, dengan 

demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah 

korupsi memiliki arti yang sangat luas. 

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan 

sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 

2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan 

kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepastian pribadi). 

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang 
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dimaksud curruptie adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara. 

 

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti 

istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah 

penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang 

menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang 

dikemukakan antara lain berbunyi,  financial manipulations and deliction 

injurious to the economy are often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan 

mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan 

perbuatan korupsi).
39

 

 

 

Sifat Korupsi 

 

Baharuddin Lopa dalam bukunya Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum 

membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut: 

a) Korupsi yang Bermotif Terselubung 

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara 

tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata. 

b) Korupsi yang Bermotif Ganda 

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah keliatannya hanya 

bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni 

kepentingan politik. 

 

 

2. Ciri-Ciri Korupsi dan Faktor-Faktor Penyebab Korupsi 

 

 

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi 

Korupsi sebagai berikut : 

a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama 

dengan kasus pencurian. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak 

ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud).  

b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah 

merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka 

yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan 

perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga 

kerahasiannya. 
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c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 

Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. 

d) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk 

menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. 

e) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tega dan mampu 

untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 

f) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh 

badan publik atau umum (masyarakat). 

g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 

 

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut: 

a) Lemahnya pendidikan agama dan etika. 

b) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan 

kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. 

c) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus 

korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki 

kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga 

alasan ini dapat dikatakan kurang tepat. 

d) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para 

pelakunya bukan disadari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab 

mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para 

konglomerat. 

e) Tidak adanya sanksi yang keras. 

f) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi. 

g) Struktur pemerintahan. 

h) Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, 

korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional. 

i) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokasi bisa mencerminkan 

keadaan masyarakat secara keseluruhan.
40

 

 

3. Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi 

 

 

Menurut Pasal 1 butir (14) KUHAP, “Tersangka adalah seorang yang karena 

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 

pelaku tindak pidana”. 

Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa : 

 “Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga 

 adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir (14).”  

                                                           
40

 Ibid., hlm.11. 



32 

 

Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan 

sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan 

tindak pidana. 

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: 

(1) Alat bukti yang sah adalah: 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan Terdakwa 

 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

Menurut Chairul, penetapan tersangka termasuk dari bentuk tindakan lain yang 

diatur dalam KUHAP. Sebenarnya, menurut Chairul, KUHAP membuka peluang 

untuk mengisi (tindakan lain), walaupun memang di penjelasan disebutkan 

diantarnya penggeledahan, penyitaan, memasuki rumah atau penahanan. Namun, 

itu bukan norma yang membatasi tindakan lain yang disebut dalam KUHAP.
41

 

Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini 

berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang: 

a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang 

ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum atau penyelenggara negara; 

b) mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 

c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah).” 
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Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi menjelaskan bahwa : 

 “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan 

 sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada 

 informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik 

 secara biasa maupun elektronik atau optik.” 

Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Pasal ini menyebutkan seseorang yang dirugikan akibat 

penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang dilakukan KPK secara 

bertentangan dengan hukum dan UU KPK, yang bersangkutan berhak 

mengajukan gugatan rehabilitasi atau kompensasi. Gugatan ini tak mengurangi 

hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan jika terdapat 

alasan-alasan yang ditentukan KUHAP. 

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (total 

enforcement), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku telah 

yang telah memenuhi rumusannya dapat dilakukan penuntut di pengadilan. Tidak 

dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, 

misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat 

diproses. Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat 

pengaruh kuat aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl19970/node/12614
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hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga 

yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah undang-undang.
42

 

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief identik dengan 

fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat 

hukum pidana dapat dartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat 

terwujud secara konkret. Istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan 

dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada 

hakekatnya sama dengan penegakan hukum pidana. 

Apabila dikaitkan dengan pendapat Lawrence Friedman tentang sistem hukum 

yang terdiri dari subsansi, struktur dan kultur hukum maka penegakan hukum 

pidana adalah merupakan upaya untuk membuat substansi hukum, struktur hukum 

dan budaya hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Penegakan hukum 

tindak pidana korupsi dapat diartikan pula sebagai konkritisasi terhadap sistem 

hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu usaha untuk 

mewujudkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang berkaitan 

dengan pemberantasan tindak pidana korupsi secara konkret.
43

  

Terhadap sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub sistem kepolisian, 

kejaksaan dan pengadilan maka kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi 

muncul sebagai sistem tersendiri yang terpisah dari sistem peradilan pidana dan 

mempunyai fungsi yang sama dengan sistem peradilan pidana yang konvensional 

dalam hal penyelesaian tindak pidana korupsi.
44
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