
A.  Pengertian dan Karakteristik Tindak pidana Korupsi

Menurut Barda Nawawi Arief, “Kata korupsi berasal dari bahasa latin ‘corruptio’ atau

‘corruptus’, kemudian muncul dalam bahasa Inggris ‘corruption’ dan bahasa Belanda

‘corruptie’. Selanjutnya diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi ‘korupsi’” (1998: 3). Secara

harafiah kata korupsi berarti “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap,

tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian” (Andi Hamzah, 2005: 7). Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia  (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1991: 352), “Korupsi adalah

perbuatan yang buruk seperti: penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya”.

Sementara dalam Encyclopedia Americana, “korupsi diartikan sebagai suatu hal yang buruk

dengan berbagai macam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa” (dalam Leden

Marpaung, 2004: 18).

Penelusuran berbagai pengertian dan kriteria mengenai korupsi, menunjukkan bahwa korupsi

pada intinya adalah sesuatu yang buruk dalam perspektif sosial. Sementara itu, dari perspektif

hukum, menurut baharuddin Lopa, “korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan

dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan

hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan

atau kepentingan rakyat/umum” (1997: 26). ICW (Indonesian Corruption Watch) berpendapat,

“Korupsi adalah penyimpangan dari stnadard perilaku manusia (standards behavior)” (dalam

Husni Umar dan Syukri Ilyas, 2004: 32). Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai

“Abuse of public office, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau

kelompok” (dalam Leden Marpaung, 2004: 20).



UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 menentukan 34 macam

perbuatan sebagai TPK sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1).

2. Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan negara atau perokonomian negara (Pasal 3).

3. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal

5 ayat (1) huruf a).

4. Perbuatan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak

dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).

5. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b (Pasal 5 ayat (2).

6. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6).

7. Perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang

pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan



berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1)

huruf b).

8. Perbuatan hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a (Pasal 6  ayat (2).

9. Perbuatan advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b (Pasal 6 ayat (2).

10. Perbuatan pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual

bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan

curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara

dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a).

11. Perbuatan orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan,

sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat

(1) huruf b).

12. Perbuatan orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang

dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c).

13. Perbuatan orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan

perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d).

14. Perbuatan orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima

penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a atau huruf c (Pasal 7 ayat (2).



15. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan

uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu

dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).

16. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

(Pasal 9).

17. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,

surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang

berwenang, yang dikusai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).

18. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak

dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b).

19. Perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

membantu orang lain menghilangkan,  menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak

dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c).



20. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,

padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

(Pasal 11).

21. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,

padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).

22. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan

karena telah melakukan tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan

dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).

23. Perbuatan hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga,

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang

diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).

24. Perbuatan seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat

atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada

pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d).

25. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan



kekuasaannya memaksa seseoarang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

potongan, pembayaran dengan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12

huruf e).

26. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,

meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau ke kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal

tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).

27. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,

meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang

kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf

g).

28. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,

telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal

diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

(Pasal 12 huruf h).

29. Perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung

dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau

mengawasinya (Pasal 12 huruf i).



30. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya

atau tugasnya (Pasal 12B ayat (1).

31. Perbuatan orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan

mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau

oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal

13).

32. Perbuatan orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan

bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana

korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14).

33. Perbuatan orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk

melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

34. Perbuatan orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,

kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Menurut Roland Maclean-Abaroa, “Korupsi terutama di kalangan pemerintahan, disebabkan

karena adanya monopoli kekuasaan, ditambah dengan luasnya kewenangan diskresi dan

ketiadaan akuntabilitas. Hal tersebut dirumuskan sebagai berikut: C = M+D-A. Keterangan : C =

Corruption, M = Monopoly Power, D  = Discretionry by official, dan A  = Accountability

(dalam Singgih, 2002: 76). Berangkat dari rumusan semacam ini, maka menurut Abaroa,

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui upaya sistematis dengan mengurangi

kekuasaan monopoli, memperjelas dan membatasi kewenangan, dan meningkatkan keterbukaan

(dalam Singgih, 2002: 77).



Dilihat dari modus operandinya, korupsi menurut Syed Hussen Alatas dapat terdiri dari berbagai

macam bentuk (dalam Musni Umar dan Syukri Ilyas, 2004: 65-66), yaitu:

1. Transactive corruption adalah bentuk suap di mana yang memberi dan yang
menerima saling bekerjasama untuk memperoleh keuntungan bersama. Ini adalah
jenis korupsi yang paling umum dilakukan;

2. Extortive corruption adalah pungutan paksa pejabat sebagai pembayaran jasa yang
diberikan kepada pihak luar. Pihak luar terpaksa memenuhi karena tak ada alternatif
lain, dan kalau tidak memenuhi dia akan rugi sendiri;

3. Investive corruption adalah pemberian yang diberikan pihak luar kepada pejabat,
bukan untuk mendapat balas jasa sekarang, tapi untuk memperoleh kemudahan
fasilitas dan keuntungan di masa yang akan datang;

4. Nepotistic corruption adalah jenis korupsi yang berhubungan dengan pemberian rente
ekonomi atau pengangkatan jabatan publik kepada famili atau teman;

5. Autogenic corruption, ini terjadi bila seseorang pejabat memberi informasi dari dalam
kepada pihak luar dengan imbalan suap. Informasi tentang proyek-proyek  yang
ditenderkan atau tentang harga yang ditawarkan pesaing, merupakan informasi yang
dijual oleh pejabat kepada peserta tender.

6. Supportive corruption adalah korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu
bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktek-
praktek korupsi yang mereka lakukan secara kolektif.

Berlainan dengan pendapat di atas, Morgan (dalam Leden Marpaung, 2004: 123) menyatakan,

bahwa:

Yang paling berbahaya adalah patronisme dan kronisme. Kedua bentuk ini memberi
dampak  yang luas di bidang politik dan ekonomi. Institusi birokrasi tidak bisa berfungsi
secara maksimal karena tidak memperoleh kualitas sumber daya manusia yang
diperlukan, tetapi diciptakan untuk menampung kerabat yang mencari pekerjaan.
Inefisiensi di bidang ekonomi terjadi karena pasar dan persaingan mengalami distorsi,
ketika sumber-sumber ekonomi jatuh ke tangan yang bukan pelaku ekonomi yang
sebenarnya.

B. Kebijakan Penanggulangan Korupsi di Indonesia

TPK di Indonesia yang sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari

tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara yang



ditumbulkannya, maupun dari sisi kualitasnya. Upaya penanggulangan dan pemberantasan TPK

melalui berbagai kebijakan legislatif di atas masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa

instrumen pendukung seperti:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XI/MPR/1998

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

1. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VIII/MPR/2001

tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasa dan Pencegahan Bebas dari Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Kehadiran perangkat hukum tersebut oleh banyak kalangan dianggap sebagai angin segar dalam

rangka pemberantasan TPK. Menurut Barda Nawawi Arief, “Upaya melakukan pembaharuan

undang-undang/perangkat hukum memang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan,

namun kerena korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh

‘pendekatan integral’. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga seyogyanya disertai

dengan social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform” (2002: 90).

Menurut Muladi (2004: 3), “Kebijakan kriminal (criminal policy) yang bersifat represif melalui

sistem peradilan pidana yang efektif memang sangat strategis, namun hal ini hanya dapat

dilakukan setelah terjadinya kejahatan (after the fact). Padahal langkah-langkah preventif untuk



mencegah terjadi dan berkembangnya kejahatan serta menghindari kerugian yang besar tidak

kalah pentingnya”.

Selanjutnya dinyatakan oleh Muladi (2004: 4):

Model kebijakan preventif (preventive policy) tersebut milsalnya adalah pembentukan
lembaga anti korupsi, transparansi dalam pengelolaan dana-dana pampanye pemilu dan
partai politik, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, rekrutmen
atas dasar ‘merit system’ penegakan ‘code of conduc’ untuk para pejabat publik,
pengungkapan kekayaan penyelenggara negara, penegakan tindakan disiplin,
kewaspadaan terhadap wilayah rawan (critical areas) korupsi dalam sektor publik seperti
pengadilan dan pengadaan perbekalan publik (public procurement), serta penegakan
standar tinggi perilaku untuk pelayanan publik. Di samping itu tidak kalah pentingnya
keterlibatan semua anggota masyarakat secara aktif dalam usaha pemberantasan korupsi,
termasuk Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan elemen-elemen lain masyarakat sipil
serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap korupsi dan langkah-langkah apakah
yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo (dalam Ahmad Gunawan dan Mu’ammar Ramadahan (ed), 2006: 32-

33):

Bertolak dari doktrin sistem Common Law sebagaimana diikuti di Amerika yang
mengajarkan suatu asas bahwa hakim harus proaktif dalam setiap penyelesaian perkara
dengan cara menciptakan hukum apabila perlu, sebagaimana yang didoktrinkan dalam
sistem Civil Law aliran sosiologis yang dirintis oleh Pound yang mengajarkan pula bahwa
hakim tatkala bekerja proaktif membuat keputusan guna menyelesaikan perkara harus
pula ikut memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Itu semua dimaksudkan agar
keputusan hakim selalu ‘membumi’, dan oleh sebab itu juga relevan dengan kebutuhan
hukum di dalam masyarakat yang selalu berubah, dan seterusnya juga akan selalu
fungsional di tengah perkembangan masyarakat.

Dari hal di atas dapat diketahui, bahwa upaya pemberantasan korupsi masih harus menempuh

jalan yang panjang, karena sekalipun perangkat hukum yang formal diciptakan, tetapi usaha

pemberantasan korupsi masih menghadapi halangan yang sangat mendasar. Kemauan

pemerintah untuk memberantas korupsi masih bersifat formal, dan usaha penindakan korupsi

belum merupakan usaha murni, tetapi masih dikaitkan dengan kepentingan politik.



Menurut Tahir Azhary, “Pemberantasan korupsi masih tergantung perhitungan untung rugi

politik bagi penguasa politik. Belum lagi apabila dihubungkan dengan kenyataan bahwa sikap

para penegak hukum yang kurang progresif” (1992: 63).

C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan TPK di Indonesia adalah penyidik, penuntut

umum, dan hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hakim,

namun demikian hakim tidak bisa bertindak aktif di luar konteks perkara yang diajukan ke

persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara yang aktif untuk melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan adalah Jaksa.

Sebelum lahirnya UU No. 30/2002, penyidik dan penuntut TPK adalah Jaksa, sedangkan

penyidik Kepolisian baru mulai aktif melakukan penyidikan terhadap TPK setelah lahirnya UU

No. 31/1999, namun demikian hasil penyidikannya tetap  dilimpahkan ke Kejaksaan dan

Jaksalah yang menjadi penuntut umumnya. Oleh karena tidak berlebihan kalau disebutkan,

bahwa Kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan TPK. Demikian

juga sebaliknya kalau sampai saat ini pemberantasan TPK dinilai gagal atau belum berhasil, atau

setidaknya belum optimal, maka yang dianggap gagal atau belum berhasil atau belum optimal

salah satunya adalah Kejaksaan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU No.

16/2004) menentukan, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang



ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pasal 30 ayat (1) UU No. 16/2004 menentukan :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan

pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya
dikoordinasikan dengan penyidik.

Berkitan dengan tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1)

huruf d UU No. 16/2004, Penjelasannya menegaskan, “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah

kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

D. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

disingkat UUD 1945). Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal

dan sekaligus penafsir terhadap UUD melalui putusan-putusannya.

Pasal 24 UUD 1945 menentukan :



(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur
dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 di atas dapat diketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi

adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, bersama-

sama dengan bagian kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta  badan-badan

lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Dengan demikian berdasarkan UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi adalah

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945,

yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi

berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka

mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan

yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam

menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab

sesuai amanat Undang-Undang Dasar.



Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan

kehakiman yang merdeka, bertugas  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Dalam rangka melaksanakan tugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan, UUD 1945 memberikan beberapa wewenang kepada Mahkamah

Konstitusi. Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang

menentukan :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005: 3) :

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi
mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisahan tentang hasil pemilihan umum;
e. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

E. Pengujian Norma Hukum

Dalam rangka mengefektifkan upaya penanggulangan korupsi, Kongres ke-8 Perserikatan

Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yang diselenggarakan Tahun 1990 dengan tema

“Recommendations on International Cooperation for Crime Prevention and Criminal Justice in



the Context of Development”, sebagaimana dikutip oleh Muladi (2004: 9), merekomendasikan

semua bangsa/negara seharusnya :

1. Melakukan review terhadap kecakupan peraturan hukum pidana (termasuk ketentuan
prosedural/hukum acara) agar mampu menghadapi semua bentuk korupsi dan semua
perbuatan yang membantu atau memudahkan terjadinya korupsi’

2. Merencanakan mekanisme pangaturan dan mekanisme administratif untuk mencegah
praktek korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan;

3. Mengambil langkah-langkah (prosedur) untuk melakukan pendeteksian, penyidikan
dan penghukuman terhadap pejabat-pejabat yang korup;

4. Menciptakan ketentuan hukum untuk merampas kekayaan dan dana/simpanan yang
berasal dari praktek korupsi;

5. Mengambil tindakan yang tepat/cocok terhadap perusahaan-perusahaan (korporasi)
yang terlibat dalam korupsi.

Rekomendasi PBB di atas menunjukkan betapa pentingnya kedudukan peraturan perundang-

undangan dalam penanggulangan TPK. Dikaitkan dengan konsep negara hukum, yang senantiasa

meletakkan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negara sebagai tujuan utamanya,

Sudargo Gautama (1983: 22) menyatakan,  “Tindakan penguasa dalam berbagai soal, harus

berlandaskan hukum yang telah ditetapkan. Terkait pula dengan pengertian ini, maka semua

aturan hukum tersebut haruslah bersumber pada konstitusi sebagai kerangka dasar

penyelenggaraan ketatanegaraan, agar pelaksanaan kewenangan tersebut tidak menimbulkan

pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara”. Oleh karena itu menurut Sudargo

Gautama, “Konstitusi sebagai hukum dasar haruslah di tempatkan dalam posisi yang supreme

dari keseluruhan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, isi setiap peraturan

perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum dasar” (1983:

24).

Sehubungan dengan uraian di atas, diperlukan mekanisme kontrol terhadap norma-norma hukum

tersebut agar pembuatan dan substansinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.



Menurut Ph.Kleintjes sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri (1997: 6), hal itu disebut  “Hak

Menguji”.

Menurut Sri Soemantri (1997: 8-9):

Dalam kepustakaan maupun praktek dikenal ada dua macam hak menguji, yaitu (a) hak
menguji formal (formele toetsingsrecht), dan (b) hak menguji materiil (materiele
toetsingsrecht). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu
produk legislatif terjelma melalui cara-cara (prosedur) yang benar ataukah tidak.
Sedangkan hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menilai apakah suatu
perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
derajatnya, serta akapah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak
mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Di Indonesia, sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD 1945), Mahkamah Konstitusi memiliki

kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final

untuk menguji Undang-undang terhadap UUD. Merujuk pada apa yang telah diuraikan di muka,

maka kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji konstitusionalitas

suatu Undang-undang. Jadi, alat uji yang akan digunakan dalam melaksanakan kewenangan

tersebut adalah konstitusi atau UUD.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 8):

Konstitusionalitas tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah UUD. Karena
itu, untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-undang, alat pengukurnya meliputi:
(1) naskah UUD yang resmi tertulis; (2) dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat
dengan naskah UUD itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, Undang-
undang tertentu, peraturan tata tertib dan lain-lain; (3) nilai-nilai konstitusi yang hidup
dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; dan (4) nilai-
nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan
hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan yang keharusan-keharusan yang
ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.



Terkait dengan pendapat Jimly Asshiddiqie di atas, ketika Mahkamah Konstitusi tengah menguji

suatu undang-undang, sebetulnya Mahkamah Konstitusi tengah menyelesaikan persoalan sosial

yang akan berdampak secara luas dalam segenap aspek kehidupan sosial. Oleh karena itu, maka

hal yang terpenting dikedepankan adalah bagaimana kehidupan dan interaksi sosial pasca

putusan Mahkamah Konstitusi dapat tercipta dan dirasakan lebih baik, bukan dengan lebih

mengedepankan logika-logika hukum.
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