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ABSTRAK 

 
Habibie, Muhammad Hafidz. 2017. Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin 

Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan 

Negara. Skripsi, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. dan Indung Wijayanto, S.H., M.H. 

 

Kata-Kunci : Mens Rea, Kesalahan, Tindak Pidana Korupsi, Merugikan 

Keuangan Negara 

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 

jenis tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugikan keuangan negara 

yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Kedua pasal tersebut merupakan 

pasal yang paling banyak menjerat para para terduga korupsi. Hal ini 

disebabkan rumusan kedua pasal tersebut yang demikian luas dan abstrak. 

Pembentuk undang-undang beralasan perumusan yang demikian guna 

menjangkau berbagai modus operandi dalam penyimpangan keuangan negara 

atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Pada negara-

negara dengan sistem hukum civil law terdapat sebuah asas yang berbunyi 

“geen straf zonder schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan) sedangkan pada 

negara dengan sistem hukum common law dikenal maxim yaitu “actus non facit 

reum nisi mens sit rea” (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, 

kecuali dengan sikap batin yang salah). Asas dan maxim tersebut menekankan 

pentingnya kesalahan atau mens rea sebagai syarat dalam penjatuhan pidana 

terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana termasuk tindak pidana 

korupsi. Dengan demikian dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya dengan 

membuktikan perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, 

namun para penegak hukum juga harus menemukan bahwa orang yang 

melakukan perbuatan tersebut memiliki kesalahan. Dalam implementasinya 

para penegakan hukum seringkali mengesampingkan dan bahkan tidak 

mempertimbangkan mens rea atau kesalahan sebagai syarat pemberian atau 

penjatuhan pidana. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan 

yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah penegakan 

hukum terhadp tidak adanya mens rea bagi pelaku tindak pidana korupsi yang 

dapat merugikan keuangan negara? (2) Bagaimanakah formulasi hukum 

terhadap tidak adanya mens rea dalam tindak pidana korupsi yang dapat 

merugikan keuangan negara? 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu bentuk 

penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diselidiki. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendeketan undang-undang (statue approach) dan 

pendekatan kasus (case approach), sedangkan sumber bahan hukum yang 

digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
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hukum tersier yang dikumpulkan memlalui identifikasi dan inventarisasi 

terhadap peraturan dan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta 

dianalisis dengan metode normatif kualitatif. 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1) 

menunjukan belum adanya kesatuan pendapat diantara para penegak hukum 

dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sehingga menimbulkan 

kerancuan dalam membuktikan actus reus dan mens rea dalam tindak pidana 

korupsi yang dapat merugikan keuangan 
 

 

negara; (2) kesalahan seringkali diartikan hanya sebagai keadaan psikoligis 

seseorang ketika melakukan tindak pidana yakni berupa kesengajaan atau 

kealpaan, namun dalam perkembangan 

nya pemaknaan kesalahan psikologis ini memunculkan persoalan dalam 

praktiknya ketika unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” tidak terdapat 

dalam rumusan delik, seringkali hal ini menyebabkan kesalahan 

dikesampingkan dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. 

Saran yang dapat diberikan, yaitu 

(1) perlu adanya pengkajian terhadap rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

terkait tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga 

terciptanya satu kesatuan pendapat dalam penafsirannya, (2) Perlunya 

memberikan kepastian hukum terhadap kesalahan sebagai syarat dalam 

pemberian pidana, (3) Memisahkan antara pertanggungjawaban pidana 

(kesalahan) dan tindak pidana (dualistic), (4) Menggeser paradigma pengertian 

kesalahan dari kesalahan psikologis kepada pengertian kesalahan normatif dan 

menerapkannya dalam sistem peradilan pidana. 

  



 

xiii  

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ......................................................................... ii 

PENGESAHAN . .................................................................................................. iii  

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS. .............................................. iv  

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ................................................. v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ...................................................................... vi 

KATA PENGANTAR . ....................................................................................... vii 

ABSTRAK ........................................................................................................... xii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiv 

DAFTAR TABEL.............................................................................................. xvii 

DAFTAR BAGAN ............................................................................................ xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xix 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang  ............................................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah  ....................................................................................... 9 

1.3 Pembatasan Masalah . ................................................................................... 10 

1.4 Rumusan Masalah . ....................................................................................... 10 

1.5 Tujuan ........................................................................................................... 11 

1.6 Manfaat Penelitian. ....................................................................................... 11 

1.7 Sistematika Penulisan ................................................................................... 12 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi ..................................................................................... 12 

1.7.2 Bagian Isi Skripsi  ......................................................................................... 12 
 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi . ................................................................................... 14 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA . ....................................................................... 15 

2.1 Penelitian Terdahulu ..................................................................................... 15 

2.2 Landasan Teori  ............................................................................................ 17 

2.2.1 Syarat Pemidanaan .............................................................................. 17 

2.2.2 Tindak Pidana (Actus Reus). ............................................................... 18 

2.2.3 Sifat Melawan Hukum. ....................................................................... 22 



 

xiv  

2.2.4 Pertanggung Jawaban Pidana  ............................................................. 25 

2.2.5 Kesalahan (Mens Rea) . ....................................................................... 27 

 2.2.5.1 Kemampuan Bertanggungjawab ............................................. 29 

 2.2.5.2 Kesengajaan dan Kealpaan ..................................................... 30 

 2.2.5.3 Alasan Penghapus Kesalahan  ................................................. 33 

2.2.6 Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan 

Negara ................................................................................................. 35 

2.2.7 Penegakan Hukum. ............................................................................. 39 

2.3 Kerangka Pemikiran  .................................................................................... 44 

BAB III METODE PENELITIAN. 45 

3.1 Pendekatan Penelitian ................................................................................... 45 

3.2 Jenis Penelitian  ............................................................................................ 47 

3.3 Lokasi Penelitian . ........................................................................................ 48 

3.4 Sumber Data  ................................................................................................ 49 

3.4.1 Bahan Hukum Primer  ......................................................................... 49 

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder ..................................................................... 50 

3.4.3 Bahan Hukum Tersier ......................................................................... 51 

3.5 Teknik Pengambilan Data ............................................................................ 51 

3.6 Analisis Data . ............................................................................................... 51 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN . 53 

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Tidak Adanya Mens Rea Bagi Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara .............. 52 

4.1.1 Polemik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  ................................................ 62 

4.2 Formulasi Hukum Terhadap Tidak Adanya Mens Rea Dalam Tindak 

Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara . ........................ 80 

4.2.1 Kesalahan dan Tindak Pidana  .......................................................... 85 

BAB V PENUTUP . 96 

5.1 Simpulan. ...................................................................................................... 96 

5.2 Saran . ............................................................................................................ 98 

DAFTAR PUSTAKA . 101 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 

xv  

DAFTAR TABEL 

 
Tabel 1 Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 ............................. ........................................................................ 2 

Tabel 2 Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Kasasi Tahun 2013 ..... 63 

  



 

xvi  

DAFTAR BAGAN 
 

Bagan 1 Syarat Pemidanaan............................................................................. 18 

 

Bagan 2 
 

Kerangka Berfikir .............................................................................. 
 

44 

 

 

  



 

xvii  

DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 : SK Skripsi. 

 

Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/Pid.Sus/2012. 
 

 



1 

  

BAB 1 PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat 

dikatakan fenomenal dan selalu mendapat perhatian lebih bila dibandingkan dengan 

tindak pidana lainnya. Hal ini dapat dimaklumi sebab korupsi memiliki dampak 

yang buruk bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu 

korupsi merupakan permasalahan bagi setiap negara di dunia termasuk Indonesia. 

Korupsi tidak hanya dipandang sebagai permasalahan hukum namun juga sebagai 

permasalahan ekonomi suatu negara. Sehingga pada tahun 2003, Persatuan Bangsa-

Bangsa (PBB) mengesahkan United Nations Convention Against Corruption 

(UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang kemudian 

diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

Sebelum adanya UNCAC tersebut, Pemerintah Indonesia sebenarnya 

telah melarang secara tegas adanya praktik korupsi di Indonesia. Hal tersebut 

dapat diketahui dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme. Kemudian Pemerintah juga telah mengambil langkah politik hukum 

sebagai upaya preventif maupun represif dari tindak pidana korupsi dengan 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian digantikan 

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Perlu diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 30 perbuatan yang 

diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian secara garis besar ke-

30 perbuatan tersebut dapat dibagi menjadi tujuh jenis yaitu: (1) yang dapat 

merugikan keuangan negara (memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan 

kewenangan sehingga merugikan keuangan negara); (2) suap, (3) gratifikasi, (4) 

penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) perbuatan curang, (7) konflik 

kepentingan.
1

 

Tabel 1 

Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 
 

No 
Klasifikasi Tindak 

Pidana 

Korupsi 

Pasal 

1 Dapat merugikan 

keuangan negara 

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

2 Suap Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 

ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, 

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 

ayat 2, Pasal 11, Pasal 13 

3 Gratifikasi Pasal 12 B jo. Pasal 12 C 

4 Penggelapan dalam 

jabatan 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, 

dan c 

5 Pemerasan Pasal 12 huruf e, g, dan f 

6 Perbuatan curang Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 

7 ayat (2), Pasal 12 huruf h 

7 Konflik kepentingan 

dalam pengadaan 

Pasal 12 huruf i 

 

                                                      
1
 Eddy O.S. Hiariej, “Memahami Tindak Pidana Korupsi”, 

http://nasional.kompas.com/read/2015/05/25/15080031/Memahami.Tindak.Pidana.Korupsi, 

terakhir diakses pada 4 November 2016. 

http://nasional.kompas.com/read/2015/05/25/15080031/Memahami.Tindak.Pidana.Korupsi
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Terdapat tujuh jenis rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001. Namun yang paling menarik perhatian adalah tindak pidana korupsi yang 

dapat merugikan keuangan negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Sebab 

kedua pasal tersebut merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh aparat 

penegak hukum untuk menjerat para terduga korupsi, sehingga kedua pasal 

tersebut seringkali disebut sebagai “senjata pamungkas”. Hal ini dapat diketahui 

dari data LeIP (Lembaga Kajian & Advokasi Indepedensi Peradilan) pada tahun 

20013, yang menyatakan bahwa dari 735 kasus korupsi yang diperiksa dan 

diputus ditingkat kasasi Mahkamah Agung, terdapat 503 perkara atau 68,43 % 

menggunakan Pasal 3 untuk menjerat pelaku. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum 

juga sering kali menggunakan Pasal 2 untuk menjerat para terduga korupsi yaitu 

sekitar 147 perkara atau 20%.
2

 

Banyaknya terduga korupsi yang terjerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan orang-orang tersebut terjerat Pasal 

2 ayat (1) dan Pasal 3? Kemudian mengapa kedua pasal tersebut seringkali 

digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat para terduga korupsi? 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi
3
: 

 

                                                      
2
 Indonesia Corruption Watch, “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik 

Tindak Pidana Korupsi”, Policy Paper Indonesia Corruption Watch, Maret 2014, hlm. 19. 

 
3
 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri 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 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah). 

 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang 

 

Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: 

 

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 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa 

perbuatan di dalam kedua pasal tersebut dirumuskan sebagai delik formil dengan 

adanya kata-kata “yang dapat” sebelum kalimat “merugikan keuangan negara”. 

Hal tersebut menjadikan rumusan kedua pasal menjadi cukup luas sehingga tak 

heran banyak orang yang terjerat oleh kedua pasal tersebut. Kemudian dalam 

penerapan kedua pasal tersebut masih terdapat ambiguitas dan silang pendapat 

diantara para ahli hukum dalam mengartikannya, sehingga yang menjadi 

perhatian penulis adalah apakah orang-orang yang terjerat oleh kedua pasal 

tersebut memang layak dan patut untuk dipidana? Lalu bagaimana dengan kasus 
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Drg. Cholil, M. Kes (Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2012) yang menjadi 

terpidana pada tingkat kasasi dalam kasus tindak pidana korupsi yang dapat 

merugikan keuangan negara? 

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan terhadap alasan-alasan 

kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai berikut
4
: 

 Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, 

karena pada Terdakwa tidak terdapat niat jahat untuk 

melakukan tindak pidana, justru perbuata terdakwa didasarkan 

pada kehendak untuk memenuhi stok obat-obatan di Rumah 

Sakit tersebut yang sudah habis atau tidak tersedia, sedangkan 

banyak pasien yang memerlukan; 

 Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bermanfaat terhadap 

pasien, sehingga tidak terdapat pasien yang terlantar, dan tidak 

pula ada pasien yang meninggal dunia dengan alasan ketiadaan 

obat; 

 Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati/memperoleh 

hasil baik dari rekanan maupun dari perbuatannya; 

 Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penunjukan langsung 

pengadaan obat-obatan yang harganya di atas Rp. 50.000.000,- 

adalah bertentangan dengan Peraturan Presiden, Pasal 17 ayat 5 

No. 95 Tahun 2007, tentang perubahan atas Kepeutusan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dan karenanya telah tepat 

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo yang menyatakan 

Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaaan 

alternatif kedua; 

 Bahwa berdasar alasan-alasan pertimbangan di atas, adalah 

sesuai dengan rasa keadilan terhadap terdakwa tidak dijatuhi 

pidana denda; 

 

Berdasarkan pertimbangannya tersebut Mahkamah Agung menilai 

bahwa perbuatan Drg. Cholil, M. Kes tidak memiliki niat jahat (mens rea) karena 

                                                      
4
 Putusan Mahkamah Agung No. 2088 K/PID.SUS/2012. 
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perbuatannya tersebut merupakan kehendak untuk memenuhi stok obat-obatan 

dirumah sakit yang telah habis, perbuatannya dinilai bermanfaat, dan beliau tidak 

mendapatkan menikmati/memperoleh keuntungan sedikitpun. Namun dalam 

amar putusannya beliau dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta 

dipidana penjara selama satu tahun. Kemudian juga terdapat kasus Hotasi 

Nababan (Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/2014) yang merupakan mantan 

Direktur PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang berupaya memperbaiki 

kondisi perusahaan dengan melakukan kerjasama penyewaan pesawat dengan 

salah satu perusahaan asing. Namun kerjasama tersebut gagal dikarenakan 

adanya wanprestasi dari perusahaan asing tersebut, lalu Hotasi Nababan dituntut 

ke meja hijau karena dianggap merugikan keuangan negara dan divonis empat 

tahun penjara. Dalam kasus ini menimbulkan banyak perdebatan terkait dengan 

unsur-unsur yanng tedapat dalam rumusan pasal tindak pidana korupsi dan 

bagaimana cara untuk menggunakan rumusan pasal tersebut sesuai dengan 

maksud dari pembuat undang-undang. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi memang merupakan hostis 

humanis generis atau musuh bersama umat manusia, namun dalam penerapan 

hukum pidana harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pada 

negara-negara yang menganut sistem hukum common law terdapat sebuah 

maxim yang memberikan syarat pemberian nestapa atau penjatuhan pidana 

terhadap seseorang yakni “Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea” yang 

memiliki arti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali 
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dengan sikap batin yang salah. Dalam hal ini untuk dapat dipidananya seseorang 

harus dipenuhi dua hal yaitu actus reus (physical element) dan mens rea (mental 

element)
5
. 

Tidak berbeda dengan negara-negara dengan sistem hukum civil law 

dimana terdapat suatu asas yang berbunyi “Geen Straft Zonder Schuld” yang 

berarti tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini juga mensyaratkan adanya 

kesalahan dalam penjatuhan pidana. Jadi dalam penegakan hukum pidana, aparat 

penegak hukum tidak hanya melihat dan membuktikan perbuatan yang secara 

lahiriah memenuhi rumusan perbuatan dalam undang-undang, namun juga harus 

menemukan adanya mens rea atau kesalahan pada diri si pembuat untuk dapat 

menjatuhkan pidana terhadapnya. 

 

Kedudukan mens rea memang tidak kita dapati dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, 

namun mengenai diakuinya mens rea atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan 

pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan 

sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah 

lalu dijatuhi pidana.
6

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana merupakan bidang 

hukum yang istimewa. Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki karakteristik 

berupa sanksi pidana yang sifatnya lebih keras dan melebihi sanksi pada bidang 

hukum yang lain. Oleh karena itu hukum pidana sering diibaratkan sebagai 

“pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa disatu sisi hukum pidana 

                                                      
5
 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 35. 

6
 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009, hlm. 143. 
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memberikan perlindungan namun disisi lain memberikan nestapa kepada si 

pelanggar. Oleh karena sifatnya yang demikian keras maka penggunaan hukum 

pidana harus berhati-hati dan sesuai dengan syarat penjatuhan pidana. Dengan 

alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan 

tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap 

Batin Jahat) dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan 

Keuangan Negara”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mengenai analisis yuridis 

tidak adanya mens rea (sikap batin jahat) dalam tindak pidana korupsi 

yang dapat merugikan keuangan negara teridentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001. 

2. Sifat melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 

3. 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. 

4. Delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

5. Pengertian kerugian keuangan dan perekonomian negara yang terdapat 

dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
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6. Kedudukan mens rea sebagai syarat penjatuhan pidana dalam sistem 

hukum Indonesia. 

7. Penegakan hukum terhadap tidak adanya mens rea bagi pelaku tindak 

pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara pada Pasal 2 

ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 
Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. 

Pembatasan masalah tersebut yaitu: 

1. Tindak pidana korupsi yang diteliti dalam penelitian ini adalah tindak 

pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 

Tahun 2001 yakni mengenai tindak pidana korupsi yang dapat 

merugikan keuangan negara. 

2. Penegakan hukum terhadap tidak adanya mens rea dalam tindak pidana 

korupsi dilihat dari beberapa kasus hukum yang terjadi mulai dari tahap 

penyelidikan sampai kepada tahap putusan persidangan. 

3. Formulasi hukum terhadap tidak adanya mens rea dalam tindak pidana 

korupsi yang dapat merugikan keuangan negara pada Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah merupakan salah satu tahap diantara sejumlah 

tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tidak adanya mens rea bagi 

pelaku tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara? 

2. Bagaimanakah formulasi hukum terhadap tidak adanya mens rea 

dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tidak adanya 

mens rea bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dapat merugikan 

keuangan negara; 

2. Memahami dan menganalisis formulasi hukum terhadap tidak adanya 

mens rea dalam tindak pidana korupsi yang dapat merugikan 

keuangan negara; 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, 
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khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana 

korupsi. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

gambaran bagi para penegak hukum dalam upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi dengan tetap mengacu pada koridor hukum yang 

berlaku. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini serta 

memberikan gambaran secara garis besar, maka sistematika dalam 

penulisan dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya sebagai 

berikut: 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

Susunan bagian awal skripsi ini terdiri atas halaman sampul, 

halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, pernyataan persetujuan 

publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar 

bagan, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi Skripsi 

Pada bagian isi skripsi terdapat lima (5) bab yaitu 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian 



12 

  

dan pembahasan serta penutup. Adapun penjabarannya sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan, bagian ini adalah bab pertama skripsi yang 

mengatarkan pembaca untuk mengetahui apa, mengapa, 

dan untuk apa dilakukan penelitian. Terdapat uraian 

tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, dan sistematika skripsi. 

BAB II: Tinjauan Pustaka yang berisi penelitian terdahulu serta 

landasan teori sebagai peninjau dalam penelitian yakni 

syarat pemidanaan berupa tindak pidana dan 

pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi yang 

dapat merugikan keuangan negara, dan penegakan hukum. 

BAB III: Metode penelitian berisi tentang uraian mengenai metode 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan analisa data. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini berisi hasil 

penelitian yaitu tentang data-data yang diperoleh dalam 

penelitian dan analisis penulis menjawab permasalahan 

analasis yuridis dalam penegakan hukum terhadap tidak 

adanya mens rea serta formulasi terhadap tidak adanya 

mens rea dalam korupsi yang dapat merugikan keuangan 

negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 
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Tahun 2001. 

BAB V: Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi 

simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam 

bab ke-empat. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk 

mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Arya Bayu Pambudi (2016)
7 dalam skripsinya yang berjudul 

“Penerapan Konsep Mens-Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian 

Uang di Indonesia”, menyatakan bahwa kemajuan zaman selain memiliki 

dampak positif bagi kehidupan manusia, di lain sisi juga memiliki dampak 

negatif salah satunya adalah munculnya jenis tindak pidana baru seperti tindak 

pidana pencucian uang. Suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum 

dan dapat dikenakan sanksi pidana haruslah memenuhi dua unsur, yaitu unsur 

actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Actus reus 

merupakan unsur suatu delik, sedangkan mens rea merupakan 

pertanggungjawaban pembuat. Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu 

sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap 

batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. 

Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak cukup hanya karena orang 

tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

bersifat melawan hukum walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik 

dalam undang-undang. Hal tersebut dikarenakan belum terpenuhinya syarat 

                                                      
7
 Arya Bayu Pambudi, 2016, Penerapan Konsep Mens-Rea dalam Pembuktian Tindak Pidana 

Pencucian Uang di Indonesia, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, 

Bandung, hlm. 5-8. 
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untuk penjatuhan pidana. Oleh karena itu harus dilihat sikap batin (niat atau 

maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan atau 

bersifat melawan hukum tersebut. 

Asas actus non facit reum nisi mens sit rea menyatakan bahwa suatu 

perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak 

bersalah. Dibeberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan 

dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur actus reus yaitu 

perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai 

rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin 

pelaku atau unsur mens rea. 

Persamaan materi skripsi milik Arya Bayu Pambudi dengan skripsi 

penulis yaitu sama-sama menyelidiki mengenai mens rea. Sedangkan yang 

menjadi pembeda adalah pada tindak pidana yang diteliti. Pada skripsi penulis 

yang diteliti adalah tindak pidana korupsi sedangkan skripsi milik Arya Bayu 

Pambudi mengenai tindak pidana pencucian uang. 

Mahmud Mulyadi (2016)
8 menulis jurnal yang berjudul “Niat Jahat 

(Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi” dengan kesimpulan seseorang yang 

melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang 

diancamkan oleh undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si 

pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai 

kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Hal ini karena 

adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas 

                                                      
8
 Mahmud Mulyadi, 2016, Niat Jahat (Mens Rea) dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 37. 
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menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan ini dilihat dari hubungan 

batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) 

dan kelalaian/kealpaan (culpa). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur 

perbuatan pidananya actus reus (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban 

pidananya atau mens rea (unsur subjektif). Keduanya harus digabungkan hakim 

dalam penjatuhan pidana (aliran monisme), atau keduanya harus dipisahkan 

dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia 

menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHAP, yaitu 

memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif. 

Persamaan materi antara penulis dengan jurnal penelitian milik 

Mahmud Mulyadi adalah sama-sama membahas dan meneliti mengenai mens rea 

dalam tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah penulis hanya berfokus pada 

tindak pidana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (tindak pidana 

korupsi yang dapat merugikan keuangan negara) sedangkan Mahmud Mulyadi 

membahas tindak pidana korupsi secara umum. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Syarat Pemidanaan 

Untuk dapat dipidana dan diberikannya nestapa kepada 

seseorang terdapat suatu sistem dalam hukum pidana yang 

mensyaratkan harus terpenuhinya unsur-unsur actus reus dan mens 

rea. Dalam sistem hukum Indonesia actus reus dapat dipersamakan 
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Tindak Pidana + Pertanggungjawaban = Pidana 

dengan pengertian tindak pidana, sedangkan mens rea adalah 

kesalahan yang merupakan bagian dari pertangungjawaban pidana. 

Kedua syarat tersebut menjadi syarat mutlak untuk dapat 

dijatuhkannya pidana terhadap seseorang, hal tersebut dapat dilihat 

dalam skema berikut: 

Bagan 1. 

Syarat Pemidanaan 
 

 

 

 
Tindak pidana merupakan konsekuensi yuridis dari asas 

legalitas sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan 

konsekuensi dari asas kesalahan. Untuk dapat menyatakan suatu 

perbuatan sebagai tindak pidana terdapat unsur-unsur yang 

merupakan syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak 

pidana, begitu juga pertanggungjawaban pidana ada hal-hal yang 

harus dipenuhi untuk dapat menyatakan sesorang bertanggungjawab 

atas suatu tindak pidana. 

2.2.2 Tindak Pidana (Actus Reus) 

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang banyak digunakan 

dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai pengganti istilah 

“strafbaar feit” dalam bahasa Belanda. Meskipun demikian tidak 

terdapat kesatuan diantara para ahli dalam menerjemahkan istilah 

“strafbaar feit” seperti Moeljatno yang menggunakan istilah 

“perbuatan pidana”. Lalu Ultrecht memakai istilah “peristiwa 
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pidana” dan juga ada ahli lain yang menggunakan istilah “delik” 

(delict). Perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan, asal diketahui 

maksud dan isi dari istilah tersebut. 

Tidak hanya mengenai penggunaan istilah namun perbedaan 

diantara para ahli juga terdapat dalam isi dan pengertian istilah tersebut. 

Perbedaan pengertian tindak pidana tersebut secara umum terbagi 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas 

antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (dualistic) dan 

kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana (monistic). Dalam ajaran monistic, konsep 

kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi 

satu kesatuan atau tidak terpsahkan dengan konsep tindak pidana. 

Implikasinya pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur 

subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Dalam hukum acara hakim akan 

secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam 

pidana serta didalamnya terdapat kesengajaan atau kealpaan terbukti 

berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. 

Berikut pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para 

ahli yang menganut ajaran monistic, sebagai berikut:
9

 

1) J. E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai 

perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 

                                                      
9
 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan 

Penerapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 75. 
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berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2) Van Hamel mengartikan strafbaarfeit sebagai kelakuan 

orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 

hukum, yang patut untuk dipidana dan diakukan dengan 

kesalahan. 

3) Simons mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah 

kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan 

hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan 

oleh orang yang mamapu bertanggungjawab. 

4) Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi 

rumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah 

melakukan perbuatan itu. 

5) Indrianto Seno Aji menagatakan bahwa perbuatan pidana 

adalah suatu perbuatan manusia yang diancam pidana, 

perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu 

kesalahan dan bagi pelakunya dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. 

Menurut ajaran dualistic mula-mula dibuktikan mengenai 

perbuatan yang dilakukan kemudian dengan adanya perbuatan 

tersebut dinilai dapatkah perbuatan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap si pembuat. 
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Berikut adalah pengertian tindak pidana yang dikemukan oleh 

ahli- ahli yang berpandangan dualistic
10

: 

1) Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

2) Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang 

oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan 

yang dilarang. 

3) Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk 

melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan 

hukum yang berlaku. 

4) Vos menyebutkan tindak pidana adalah kelakuan manusia 

yang diancam dalam udang-undang. 

Moeljatno memberikan pendapat bahwa unsur-unsur tindak 

pidana adalah sebagai berikut:
11

 

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan); 

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 

4) Unsur melawan hukum yang objektif; 

5) Unsur melawan hukum subjektif. 

 

                                                      
10

 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97-99. 
11

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69. 
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Menurut Mahrus Ali, ketika dikatakan bahwa tindak pidana 

adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa 

yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi 

beberapa hal, yaitu: (1) Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik 

aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau 

keadaan yang dilarang oleh hukum; (2) Kelakuan dan akibat yang 

timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian 

formil maupun materiil; (3) Adanya hal-hal atau keadaan tertentu 

yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh 

hukum.
12 Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius menambahkan lewat 

pendapat yang sederhana, “bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri 

dari memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dapat dicela”.
13

 

 

2.2.3 Sifat Melawan Hukum 

Bahwa salah satu unsur untuk dapat dinyatakannya suatu 

perbuatan sebagai tindak pidana adalah dengan adanya sifat melawan 

hukum dalam perbuatan tersebut. Unsur ini merupakan suatu 

penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si 

pembuat. Istilah “sifat melawan hukum” atau dalam bahasa Belanda 

disebut sebagai “wederrechtelijkheid” memiliki pengertian yang 

beragam menurut para ahli hukum pidana. Berikut adalah pengertian 

sifat melawan hukum yang diberikan oleh para ahli hukum pidana, 

                                                      
12

 Mahrus Ali, Op.Cit., hlm. 100. 
13

 D. Scraffmeister, N. Keijzer,E.PH. Sitorus, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 27. 
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yaitu: 

1) Bemmelen, mengartikan melawan hukum dengan dua 

pengertian, yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian 

yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang 

lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang 

ditetapkan undang-undang.
14

 

2) Hazewink el-Suringa, mengartikan melawan hukum dengan 

tiga makna, yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, 

bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan 

dengan hukum objektif. 

3) Van Hattum, berpendapat bahwa kata “wederrechttelijk” 

haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau 

bertentangan dengan hukum yang tertulis. 

4) Simons, mengartikan melawan hukum sebagai unsur delik 

sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan 

perudang- undangan.
15

 

5) Vos, memformulasikan melawan hukum sebagai perbuatan 

yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan.
16

 

Sifat melawan hukum adalah suatu frasa yang memiliki empat 

makna, 
 

yaitu: 
 

                                                      
14

 Van bemelen, hukum pidana hukum pidana meterial bagian umum, binacipta, Jakarta, 1984, 

hlm. 149-150. 
15

 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 336. 
16

 Moeljatno, Op. Cit., hlm. 141. 
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1) Sifat Melawan Hukum Umum 

 

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana 

yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana: 

Perbuatan manusia adalah kelakuan manusia yang termasuk 

dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat 

dicela. 

2) Sifat Melawan Hukum Khusus 

 

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum 

secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan 

hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat 

melawan hukum yang menjadi bagian rumusan delik 

dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan 

“sifat melawan hukum faset”.
17

 

3) Sifat Melawan Hukum Formil 

 

Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil, 

apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan 

sebagai suatu delik dalam undang-undang. Dengan 

demikian menurut pemikiran ini suatu perbuatan tidak bisa 

dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan 

tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-

undang sebagai tindak pidana, sekalipun perbuatan tersebut 

sangat merugikan masyarakat. 

                                                      
17

 D. Scraffmeister, N. Keijzer,E.PH. Sitorus, Op.Cit., hlm. 39. 
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4) Sifat Melawan Hukum Materiil 

 

Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya 

yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, 

akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang 

tidak tertulis.
18 Pada sifat melawan hukum materiil 

terkandung dua jenis sifat melawan hukum, yaitu sifat 

melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan 

sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif. Ajaran 

sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif 

berpandangan, bahwa hal-hal atau nilai-nilai yang berada 

diluar undang-undang hanya diakui kemungkinanya sebagai 

hal yang dapat menghapus atau menegatifkan melawan 

hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-

undang. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum dalam 

fungsinya yang positif memiliki pandangan sumber hukum 

materiil atau hal-hal di luar undang- undang dapat 

digunakan untuk menyatakan atau mempositifkan bahwa 

suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana atau 

perbuatan melawan hukum walaupun tidak diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. 

2.2.4 Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana atau toerenkenbaardheid 

mengarah kepada pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan untuk 

                                                      
18

 Sudarto, Op. Cit., hlm. 131. 
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menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 

atas suatu tindak pidana yang terjadi. Menurut Simons, dasar adanya 

tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu 

pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan 

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang 

sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan 

perbuatan tadi.
19

Syarat untuk dapat dikenakannya pidana terhadap 

seseorang, selain orang tersebut melakukan suatu tindak pidana 

maka kepada orang tersebut juga harus dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain seseorang tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa melakukan suatu 

tindak pidana terlebih dahulu. 

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya 

celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif 

yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan 

tersebut. Istilah pertanggungjawaban dalam bahasa Belanda terdapat 

padanan katanya yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan 

toerekenbaar. Jika tindak pidana membahas mengenai suatu 

perbuatan yang melawan hukum maka pertanggungjawaban adalah 

tentang si pelaku atau si pembuat dari perbuatan melawan hukum 

tersebut. 

Hukum pidana mengenal konsep “pertanggungjawaban” 

                                                      
19

 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, 

hlm. 122. 
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sebagai konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam 

bahasa latin dikenal dengan sebutan mens rea.
20 Sebagaimana 

dikenal sebuah postulat hukum pada negara-negara dengan sistem 

hukum common law yaitu “actus non facit reum nisi mens sit rea” 

yang artinya suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, 

kecuali dengan sikap batin yang salah. Postulat tersebut menjelaskan 

mengenai syarat pemidanaan yakni adanya actus reus atau perbuatan 

lahiriah yang terlarang dan mens rea atau sikap batin jahat. Dalam 

sistem hukum kita actus reus dapat disamakan dengan tindak pidana 

dan mens rea merupakan kesalahan yang menjadi dasar 

pertanggungjawaban pidana. Pada negara-negara dengan sistem 

hukum civil law dasar dari adanya tindak pidana adalah asas 

legalitas, sedangkan dasar pertanggungjawaban pidana adalah 

kesalahan. 

2.2.5 Kesalahan (Mens Rea) 

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink 

sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan 

standar etis yang berlaku pada waktu-waktu tertentu terhadap 

manusia yang melakukan perilaku meyimpang yang sebenarnya 

dapat dihindari. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mezger yang 

mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi 

dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.
21

 

                                                      
20

 Mahrus ali, Op. Cit., hlm. 153. 
21

 Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hlm. 123 
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Simons, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang 

“sociaal- ethisch” yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat 

dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa 

berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) itu perbuatannya dapat 

dicelakan kepada si pembuat.
22

 

Menurut Vos, dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat 

dibedakan kedalam 3 ciri atau unsur-unsur, yaitu
23

: 

1) Dapat dipertanggungjawabkan pelaku; 

2) Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang 

biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa; dan 

3) Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan 

pertanggung- jawaban pelaku atas perbuatannya. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas maka dapatlah 

dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan 

terhadap sesorang yang telah melakukan tindak pidana. Seseorang 

yang bersalah melakukan suatu perbuatan, itu berarti bahwa 

perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. 

Arti kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat 

dipersamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, sebab 

di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si 

pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa seseorang 

bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti ia dapat 

dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti sedang dibedakan 

                                                      
22

 Sudarto, Op.Cit., hlm. 148 
23

 Ibid., hlm. 127 
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menjadi kesengajaan (dolus, opzet, vorsatz, atau intention) dan 

kealpaan (culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlassigkeit, atau 

negligence). Kesalahan dalam arti sempit dapat disamakan dengan 

kealpaan.
24

 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa 

elemen- elemen dari kesalahan meliputi: Pertama, kemampuan 

bertanggungjawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan 

yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk 

kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dapatlah dikatakan 

bahwa pengertian kesalahan dapat juga merujuk pada bentuk 

kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan kesalahan 

dalam arti sempit adalah kealpaan yang merupakan salah satu bentuk 

dari kesalahan itu sendiri. Ketiga, tidak adanya alasan pemaaf yang 

menghapuskan sifat dapat dicelanya si pelaku. Berikut adalah 

penjelasan mengenai elemen-elemen kesalahan, yaitu: 

 

2.2.5.1 Kemampuan Bertanggungjawab 

 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan elemen pertama dari 

mens rea. Dalam bahasa Belanda kemampuan bertanggungjawab 

merupakan terjemahan dari toerekeningsvatbaarheid. Menurut Van 

Hamel yang telah memberikan ukuran mengenai kemampuan 

bertanggungjawab meliputi tiga hal, yaitu:
25
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 Ibid., hlm. 152 
25

 Ibid., hlm. 128 
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1) Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat 

dari perbuatannya; 

2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatannya itu 

bertentangan dengan ketertiban masyarakat; dan 

3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat. 

 
Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi 

batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam 

membeda- bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan 

kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu 

perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk 

menentukan kehendaknya.
26 Seseorang yang tidak mampu 

bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses 

pertanggungjawabannya berhenti. Orang tersebut tidak dapat 

dikenakan pidana, namun dapat dikenakan tindakan. 

 

2.2.5.2 Kesengajaan dan Kealpaan 

 

Wetboek Van Strafrecht tahun 1980 mengartikan kesengajaan 

sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-

perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.
27 

Sedangkan menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) mengartikan 

“kesengajaan” sama seperti “menghendaki dan mengetahui” (willens 

en wetens). Menurut Satochid Kartanegara mengenai willens en 

wetens adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan 

                                                      
26

 Mahrus Ali, Op. Cit., hlm. 171. 
27

 D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sitorus, Op.Cit., hlm. 87 



30 

  

sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus 

menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”.
28 

Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan 

menghendaki apa yang dilakukan. Misalkan setiap orang yang 

melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan 

tersebut dilakukan serta haruslah mengetahui mengenai dampak 

yang akan timbul atau akibat dari perbuatan tersebut. Berikut adalah 

teori-teori mengenai kesengajaan, yaitu:
29

 

1) Teori kehendak (willstheorie) 
 

Inti Kesengajaan ialah kehendak, untuk mewujudkan 

unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. 

2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings-

theorie) Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya 

akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, 

melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini 

menitik beratkan pada 

apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat, 

ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. 

Kesengajaan juga dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
30

 

1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) 

 

Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk 

                                                      
28

 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, 

hlm. 291 
29

 Ibid., hlm. 172 
30
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mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang 

melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar 

terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi 

perbuatannya (affectio tua nomen imponit operi tuo). 

Kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan 

yang paling sederhana. 

2) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met

bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid). 

Berbeda dengan kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan 

sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang 

menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh 

pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun 

pasti atau harus terjadi. 

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet met 

waarschijnlijkheidsbewustzijn) 

Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang 

tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. 

Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan 

kesadaran akan besarnya kemungkinan. 

Selain kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. 

Imperitia cupae annumeratur, yang berati kealpaan adalah 

kesalahan. Akibat ini timbul dikarenakan seseorang alpa, sembrono, 

teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati, atau kurang penduga-duga. 
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Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) kealpaan disatu pihak 

benar-benar berlawanan dengan kesengajaan. Kealpaan merupakan 

bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. 

Beberapa ahli menyebutkan mengenai syarat-syarat adanya 

kealpaan adalah sebagai berikut :
31

 

1) Hazewinkel-suringa 

a) Kekurangan penduga-duga. 

b) Kekurangan penghati-hati. 

 
2) Van Hamel 

a) Tidak mengadakan penduga-duga

 sebagaimana diharuskan oleh hukum. 

b) Tidak mengadakan penghati-hati

 sebagaimana diharuskan oleh hukum. 

 
3) Simons 

a) Tidak adanya penghati-hati. 

b) Dapat diduganya akibat. 

 
4) Pompe 

a) Dapat mengirakan (kunnen verwachten) 

timbulnya akibat. 

b) Mengetahui adanya kemungkinan

 (Kunnen der mogelijkheid). 

c) Dapat mengetahui adanya kemungkinan 

(kunnen kennen van de mogeljikheid). 

 

2.2.5.3 Alasan Penghapus Kesalahan 

 

Pada keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana 

tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak 

pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak 
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pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada 

yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan 

hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari 

oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar 

dirinya.
32

 

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang 

menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain 

mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri 

pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. 

Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih 

ditangguhkan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang 

menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana. Sekalipun 

pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan 

tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan 

kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain 

selain melakukan tindak pidana itu.
33

 

Seperti kita ketahui bahwa dalam merumuskan unsur yang 

terdapat di dalam Pertanggungjawaban pidana salah satunya 

terdapat unsur tidak adanya alasan pemaaf, unsur tersebut ialah 

bagian dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pemaaf 

adalah mengkaji mengenai subjek hukum pidananya serta 
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perbuatan yang dilakukan. Alasan pemaaf ialah salah satu 

pengecualian seseorang dapat dipidana dikarenakan si pembuat 

tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, 

meskipun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. 

Pada doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang 

menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau 

dikenal sebagai alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan 

atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar 

dan alasan pemaaf dikarenakan keduanya memiliki fungsi yang 

berbeda. Alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak 

pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf 

berdampak pada “pemaafan” atas perbuatan yang telah dilakukan si 

pembuat sekalipun perbuatannya tersebut merupakan sebuah tindak 

pidana yang melawan hukum.
34 Dalam hukum pidana yang termasuk 

ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, 

daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yang melapaui batas 

(noodweer ekses), dan pelaksaan perintah jabatan tanpa wewenang 

yang didasari oleh i’tikad baik. 

 

2.2.6 Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara 

 

Korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptio” datau 

“Corruptus”, yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, 

misalnya di Inggris dan Perancis ”Corruption” serta Belanda 
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“Corruptie”, dan selanjutnya dipakai pula dalam Bahasa Indonesia 

“Korupsi”.
35 Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau 

kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, dengan demikian 

korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut 

keuangan.
36

 

Tindak pidana korupsi pada mulanya hanya dipahami orang 

sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berhubungan 

dengan pemerintahan. Korupsi jika dilihat dari sudut itu maka hanya 

dianggap sebagai penyimpangan dari norma-norma yang berlaku 

bagi orang yang menjabat suatu jabatan di lingkungan pemerintahan. 

Esensinya terletak di satu pihak pada penggunaan kekuasaan atau 

wewenang yang terkandung dalam suatu jabatan, dan di lain pihak 

terdapat unsur keuntungan, baik berupa uang ataupun bukan.
37

 

Pemberantasan dan penegakan tindak pidana korupsi di Indoesia 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, didalam undang-undang tersebut setidaknya terdapat 30 

perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan ke-

30 perbuatan tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi tujuh 

jenis yakni: tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 

sebanyak dua pasal, mengenai suap sebanyak 12 pasal, penggelapan 
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dalam jabatan sebanyak lima pasal, pemerasan sebanyak tiga pasal, 

perbuatan curang enam pasal, pengadaan barang dan jasa satu pasal, 

dan gratifikasi satu pasal. Dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi 

tersebut, yang paling banyak menarik perhatian masyarakat adalah 

tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara yang 

terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. Hal ini dikarenakan 

banyaknya terduga korupsi yang terjerat dan banyaknya para ahli 

hukum yang memiliki perbedaan pendapat terkait kedua pasal tersebut. 

Sebelum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, terlebih dahulu pemberantasan tindak 

pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 

Namun karena dirasa tidak cukup efektif, lalu Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1971 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Secara mendasar Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yaitu:
38

 

1) Tindak pidana korupsi dirumuskan secara formal (delik 

formal) bukan delik materil dimana pengembalian (kerugian) 
keuangan negara tidak mengahapus penuntutan pidana terhadap 

terdakwa; 

2) Pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum, 

disamping perseorangan; 

3) Pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi 

kriminal yang dapat diperlakukan keluar batas teritorial 

Indonesia; 

4) Pengaturan tentang sistem pembuktian terbalik terbatas atau 
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berimbang atau “balanced burden of proof”; 

5) Pengaturan tentang ancaman pidana dengan minimum 

khusus, disamping ancaman maksimum; 

6) Ancaman pidana mati sebagai pemberatan; 

7) Pengaturan tentang penyidikan gabungan dalam perkara 

tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya berada 

dibawah kordinasi Jaksa Agung; 

8) Pengaturan tentang penyidikan ke dalam rahasia bank yang 

lebih luas dengan diawali pembekuan rekening 

tersangka/terdakwa atau freezing yang dapat dilanjutkan 

dengan penyitaan; 

9) Pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana 

kontrol sosial diperluas sehingga perlindungan hukum 

terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif; 

10) Memuat amanat pembentukan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), yang bersifat independen. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu bentuk atau jenis 

dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah 

tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak 

pidana korupsi jenis ini diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 3. 

A. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi
39

: 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri 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 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

 

                                                      
39

 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 



38 

  

B. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi: 

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 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Kedua pasal tersebut diatas merupakan bentuk tindak pidana 

korupsi yanng terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua pasal tersebut 

diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat merugikan 

keuangan negara. Dari rumusan kedua pasal tersebut, menunjukkan 

unsur “merugikan keuangan negara” sebagai akibat dari perbuatan (1) 

“secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi” dan (2) “dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan”. 

2.2.7 Penegakan Hukum 

 

Menurut Ali Masyhar penegakan hukum telah dimulai sejak 

tahap pembuatan hukum oleh lembaga pembuat undang-undang 
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(formulasi/legislasi), tahap aplikasi (aplikasi/judicial), dan yang 

selalu di identikan dengan penegakan hukum yang merupakan tahan 

terakhir yanitu tahap pelaksanaan putusan pengadilan 

(eksekusi/administratif).
40 Kemudian menurut Satjipto Rahardjo, 

“penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan 

niali, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum”.
41

 

Berbicara mengenai tujuan hukum tidak terlepas dari tiga nilai 

pokok yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu nilai 

kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan. Dalam 

mewujudkan tujuan hukum tersebut memang tidaklah mudah, karena 

kadangkala terjadi ketegangan antara satu sama lain. Oleh karena itu, 

untuk mewujudkan ketiga nilai tersebut tidaklah mudah, namun 

bukan tidak mungkin ketiganya dalam berjalan beriringan.
42

 

Joseph Goldstein memberikan tiga teori dalam penegakan 

hukum, yaitu
43

: 

1) Total Enforcement 

 

Total Enforcement merupakan ruang lingkup penegakan 

hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh 

hukum pidana materiil (subtantive law of crimes), yang tidak 

mungkin diwujudkan oleh karena keterbatasan gerak penegak 

hukum yang disebabkan oleh adanya pembatasan ketat dari 
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hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara 

penangkapan, penggeledahan, penyitaan, sampai pada 

pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, misalnya 

delik aduan (klacht delicten) yang baru dapat diproses apabila 

ada pengaduan. 

2) Full Enforcement 

 

Full Enforcement merupakan perbaikan dari total enforcement 

dengan pengurangan area yang tidak terjamah oleh penerapan 

hukum (area of no enforcement). Namun dalam penerapannya 

tidak realistik yang diakibatkan oleh kendala-kendala yang ada 

seperti keterbatasan waktu dan personil, sarana maupun 

prasarana, sehingga mengharuskan adanya diskresi. 

3) Actual Enforcement 

 

Actual Enforcement yaitu merupakan penyempurnaan dari total 

enforcement dikurangi dengan area of no enforcement 

dikurangi dengan diskresi. 

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, yaitu
44

: 

1) Faktor Hukum 

 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan kadang kala 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal 

ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu 
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rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak 

sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat 

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 

bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya 

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law 

enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses 

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang 

bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2) Faktor Penegakan Hukum 

 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, jika hukum atau 

aturannya telah baik namun tidak diimbangi dengan kualitas 

yang baik dari aparat penegak hukumnya maka hal tersebut 

tetap saja akan menjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu 

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian penegak hukumnya. 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 

mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana 

atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang 
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berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau 

fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan 

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan 

mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya 

dengan peranan yang aktual. 

4) Faktor Masyarakat 

 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga 

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai 

kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf 

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 

atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya 

hukum yang bersangkutan. 

5) Faktor Kebudayaan 

 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang 

begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan 

menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat 

besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar 

manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan 

dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu 
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garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan 

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 
 

 

Bagan 2. Ke rangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindak Pidana 

(Actus Reus) 

1. Memenuhi Rumusan 
Undang-Undang; 

2. Bersifat Melawan 

Hukum; dan 

3. Tidak Ada Alasan 

Pembenar. 

Pertanggungjawaban 
Pidana 

(Mens Rea) 

 
1. Kemampuan 

Bertanggungjawab; 
2. Dolus atau Culpa; dan 
3. Tidak Ada Alasan 

Pemaaf 

Pidana 

Penegakan Hukum Terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

 

Syarat Pemidanaan 

Tindak Pidana (Actus Reus) + Pertanggungjawaban Pindana (Mens Rea) = Pidana 

Korupsi Merupakan Musuh Bersama Umat Manusia 
(Hostis Humanis Generis) 
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BAB 5  

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

analisis yuridis mens rea (sikap batin jahat) dalam tindak pidana 

korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 

1999 jo. 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang paling sering 

digunakan oleh aparat penegak hukum khususnya Penuntut 

Umum dalam menjerat para terduga korupsi. Rumusan kedua 

pasal tersebut dirumuskan sebagai delik formil yang 

menjadikan cakupan kedua pasal tersebut menjadi sangat luas. 

Pembentuk Undang-Undang beralasan, hal tersebut guna 

mengatasi berbagai modus operandi dalam penyimpangan 

keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin 

canggih dan rumit. Namun oleh karena luasnya rumusan kedua 

pasal tersebut menyebabkan munculnya berbagai perdebatan 

dan beragam penafsiran terkait unsur-unsur yang terdapat 
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dalam kedua pasal tersebut. Bahkan lembaga tinggi yudikatif 

yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berbeda 

pendapat dalam putusannya terkait unsur-unsur yang berada 

pada kedua pasal tindak pidana korupsi tersebut. Tidak hanya 

pada actus reus atau perbuatannya saja, permasalahan dalam 

tindak pidana korupsi juga terdapa pada mens rea atau 

kesalahan. Kesalahan yang merupakan syarat mutlak dalam 

penjatuhan pidana terhadap seseorang dengan dasar asas dan 

maxim geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) 

dan actus non facit reum nisi mens sit rea (suatu perbuatan 

tidak mmbuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin 

yang salah). Pada beberapa putusan tindak pidana korupsi yang 

terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, ketiadaan kesalahan 

atau mens rea tidak dijadikan sebagai alasan untuk 

membebaskan atau melepaskan terduga korupsi dari segala 

tuntutan hukum. 

2. Pada praktik peradilan di Indonesia menunjukkan masih adanya 

perbedaan pola dalam menentukan dan mengartikan kesalahan. 

Mengenai pemaknaan kesalahan, umumnya para ahli 

memandang kesalahan semara-mata sebagai masalah keadaan 

psikologis seseorang ketika melakukan tindak pidana yang 

berupa “kesengajaan” atau “kealpaan”. Dalam 

perkembangannya, pemaknaan kesalahan sebagai kesalahan 
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psikologis menimbulkan permasalahan dalam praktiknya ketika 

unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” tidak terdapat 

dalam rumusan delik. Hal tersebut menyulitkan aparat penegak 

hukum dalam menemukan ada atau tidaknya kesalahan pada 

diri si pembuat, sehingga seringkali kesalahan atau mens rea 

dikesampingkan dalam beberapa putusan. Orientasi hakim yang 

masih dilandasi oleh pemikiran klasik yang hanya mendasarkan 

pemidanaan pada suatu perbuatan dan akibatnya saja (daad-

strafrech), juga menyebabkan mens rea tidak diperhatikan. Demikian 

halnya dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana kita saat ini 

yang juga masih berorientasi pada daad-strafrecht, sehingga 

kesalahan tidak mendapat perhatian yang cukup. Kemudian hal 

tersebut juga dipengaruhi oleh aliran monistic yang menjadikan 

pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan perbuatan sebagai 

bagian yang menyatu sehingga sulit untuk menentukan actus reus dan 

mens rea dalam memutus suatu perkara. 

 

 

5.2 Saran 

 
Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait 

penelitian analisis yuridis mens rea (sikap batin jahat) dalam tindak 

pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pengkajian yang dilakukan oleh para ahli hukum 

dalam menafsirkan rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Hal 
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ini guna memberikan tafsir atau rumusan terbaik terkait tindak 

pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, 

sehingga terjadinya satu kesatuan pendapat dalam pemahaman 

tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian 

keuangan negara. Sebab untuk menentukan ada atau tidaknya 

mens rea, yang pertama kali diteliti adalah mengenai actus 

reus atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. 

2. Perlu memberikan kepastian hukum mengenai kesalahan 

sebagai syarat dalam pemberian pidana. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini kesalahan tidak 

mendapatkan porsi yang cukup dan hanya dirumuskan dalam 

bentuk negatif. Oleh karena itu dalam konsep KUHP secara 

gamblang dinyatakan dalam sebuah pasal bahwa tiada pidana 

tanpa kesalahan. Kedudukan pasal tersebut memberikan 

jaminan dan kepastian dalam menempatkan kesalahan sebagai 

syarat pemberian pidana. 

3. Perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana 

(kesalahan) harus dilepaskan dari kajian mengenai tindak 

pidana. Sebab pemisahan tersebut sesungguhnya untuk lebih 

mudah menilai apakah seseorang layak dan patut untuk 

dipidana dengan memperhatikan syarat-syarat pemidanaan 

dalam perkara pembuktian dipersidangan. Sebab dasar adanya 

tindak pidana adalah asas legalitas, maka dasar dapat dimintai 
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pertanggungjawaban pidana adalah asas culpabilitas. 

4. Perlu adanya pergeseran paradigma mengenai kesalahan, dari 

pengertian kesalahan psikologis kepada pengertian kesalahan 

normatif. Dalam arti psikologis kesalahan hanya dipandang 

sebagai hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. 

Hubungan batin tersebut dapat berupa kesengajaan atau 

kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa 

menghendaki perbuatan berserta akibatnya, sedangkan 

kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi dalam hal ini 

hanya digambarkan (deskriptif) keadaan batin si pembuat, 

sedang yang menjadi ukuran (kriteriumnya) adalah sikap batin yang 

berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. Oleh 

karena itu kesalahan harus diartikan secara normatif dengan 

memperhatikan tiga komponen, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi 

masyarakat dan dapat berbuat lain. Dapat dicela memiliki dua 

pengertian, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana 

dan dapat dijatuhi pidana. Dilihat dari segi masyarakat, pembuatnya 

dapat dicela karena telah melakukan tindak pidana. Dapat berbuat 

lain berarti selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari 

terjadinya tindak pidana. Formulasi kesalahan normatif tersebut 

diimplementasikan dalam hukum acara pidana dengan melalui tiga 

tahapan, yaitu (1) tahap konstatir, (2) tahap kualifisir, dan (3) tahap 

konstituir. 
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