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ABSTRACT 
Eradication of corruption held the doctrine of substantive tort, which means 

the act does not have to meet the definition of corruption offenses as mentioned in the 
law, but when it was deemed to have violated the norms of decency and fairness that 
live in the community that such actions can be in criminal proceedings. Kaedah is 
deemed unwritten law recognizes as a source of law. It is considered to have ignored 
the principle of legality or the rule of law as mandated by Article 1, paragraph (1) of 
the Criminal Justice Act (Penal Code). In the development of the Constitutional 
Court based its authority to examine the laws of the Constitution of 1945, by decision 
No. 003/PUU-IV/2006 dated July 25, 2006 states that the explanation of Article 2 (1) 
of Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 concerning Amendment to 
Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption Act was contrary to the 
Constitution of 1945 and have been declared legally binding. 

The problem in this thesis is how the development of the teaching of nature 
against the law in criminal law, the implication of the decision of the Constitutional 
Court No. 003/PUU-IV/2006 the unlawful nature of the material in corruption, and 
how the application against the nature of the substantive law on Supreme Court 
Decision Indonesia Number 1974K/Pid/2006 post 003/PUU-IV/2006 Constitutional 
Court ruling. 

The methods in this thesis writing is a juridical-normative descriptive. The 
approach used in this paper is conceptual. While the data examined in this thesis 
writing is secondary data. To obtain a scientific truth in the writing of the thesis, the 
author uses the method of data collection by means of literature study. Analysis of the 
data used in this thesis is a qualitative analysis. 

Based on the results of the study can be seen that the doctrine of the criminal 
law against the law there are two properties, namely the unlawful nature of the 
unlawful nature of the material and formal. Eradication of corruption that was 
originally adopted properties declared unlawful material contrary to the 1945 
Constitution by the Constitutional Court. However, in practice, the Supreme Court 
retains unlawful material properties in its decisions. 
 
Keywords : Against Nature Law, Corruption, Crime. 
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PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan karakteristik korupsi bukan lagi sekedar kejahatan yang 
dilakukan oleh pegawai negeri biasa tetapi telah melibatkan pejabat-pejabat 
penyelenggara negara, baik itu di lingkungan eksekutif, legislatif dan bahkan 
yudikatif. Hal ini tentu berakibat terhambatnya pembangunan nasional dan pada 
akhirnya berdampak  buruk bagi kesejahteraan rakyat. 

Kejahatan korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa 
melainkan  telah menjadi  kejahatan  luar   biasa  (extra-ordinary  crimes). Sejalan 
dengan  itu pemberantasannya pun  tidak  lagi  dapat  dilakukan dengan cara  biasa,   
tetapi  harus dengan cara-cara luar biasa pula (extra-ordinary measures). 

Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak 
hukum, tetapi adalah komitmen segenap masyarakat. Melalui kebijakan 
perundang-undangan pemerintah telah mengupayakan pemberantasan tindak 
pidana korupsi dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kehadiran undang-
undang tersebut diharapkan mampu menghapuskan korupsi dalam segala 
bentuknya. 

Namun, dalam implementasinya undang-undang yang diadakan guna 
memberantas tindak pidana korupsi menimbulkan berbagai penafsiran. Sebagian 
kalangan beranggapan bahwa materi muatan dalam undang-undang tersebut ada 
yang bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum. 

Sebagaimana kita ketahui dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan :  

“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 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut menerangkan bahwa: 
“Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini 
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam 
arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut 
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-
norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut 
dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa 
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"merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa 
tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana 
korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah 
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 

 
Dari penjelasan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pemberantasan 

tindak pidana korupsi menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiil, yang 
berarti perbuatan korupsi tidak harus memenuhi rumusan delik seperti yang  
disebutkan dalam undang-undang, namun ketika perbuatan tersebut dinilai telah 
melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat 
maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Kaedah ini dipandang mengakui hukum 
tidak tertulis sebagai sumber hukum. 

Penerimaan ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengabaikan asas legalitas atau 
kepastian hukum sebagaimana telah diamanatkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali 
atas kekuatan aturan hukum dalam perundang-undangan pidana yang telah ada 
sebelum perbuatan dilakukan. 

Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan 
kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
1945, lewat putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 
menyatakan bahwa Penjelasan Pasal   2 ayat   (1)  Undang-Undang Nomor   31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999  Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 /PUU-
IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam praktiknya Mahkamah Agung RI 
tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiil (materiele 
wederrechtelijkheid) sebagaimana dari sekian banyak putusan tersebut tampak 
diantaranya adalah pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064K/Pid/2006 
tanggal 8 Januari 2007 atas nama terdakwa H. Fahrani Suhaimi, Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama 
terdakwa Hamdani Amin, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974K/Pid/2006 
Tanggal 13 Oktober 2006 atas nama terdakwa Rusadi Kantaprawira. Keseluruhan 
putusan terhadap kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 
permasalahan hukum ini dengan judul ”Tinjauan Yuridis Penerapan Sifat 
Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 (Studi Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 1974K/Pid/2006).” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, adapun yang 

menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 
1) Bagaimana perkembangan ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana? 
2) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 

terhadap sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi? 
3) Bagaimana penerapan sifat melawan hukum materiil pada Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1974K/Pid/2006 pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006? 

 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 
a) Untuk mengetahui perkembangan ajaran sifat melawan hukum dalam hukum 

pidana. 
b) Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

003/PUU-IV/2006 terhadap sifat melawan hukum materiil dalam tindak 
pidana korupsi. 

c) Untuk mengetahui penerapan sifat melawan hukum materiil pada Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974K/Pid/2006 pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. 

2) Manfaat Penelitian 
a) Kegunaan Bagi Penulis 

Bahwa selain untuk mencapai satu tahap awal untuk mendapatkan gelar 
Sarjana Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis juga melakukan 
penelitian ini untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta 
pengalaman terutama dalam bidang hukum pidana. 

b) Kegunaan Bagi Dunia Akademik 
Bahwa dengan adanya penelitian ini maka dapat  memberikan sumbangsih 
ilmu pengetahuan yang bermanfaat  kepada dunia akademik.  Dalam rangka 
turut  serta untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Fakultas 
Hukum Universitas Riau. 

c) Kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian 
serta bagi masyarakat umum.  
Bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
atau pertimbangan kepada aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim 
dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. 
Bagi masyarakat umum diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan 
terkait dengan perkembangan ajaran sifat melawan hukum dalam tindak 
pidana korupsi. 
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D. Kerangka Teoritis 
1. Ajaran Sifat Melawan Hukum 

Menurut  Van Bemmelen, arti melawan hukum dibidang hukum pidana 
tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum dibidang perdata, seperti 
termuat dalam pasal 1365 KUHPerdata.1 

Hoffman, secara ringkas menerangkan bahwa untuk adanya suatu 
perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu: 
a) Harus ada yang melakukan perbuatan 
b) Perbuatan itu harus melawan hukum 
c) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain 
d) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.2 

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan  
perbuatan melawan hukum, sebagai berikut: 
a) Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum 

apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, 
sandarannya adalah hukum yang tertulis. 

b) Perbuatan melawan hukum materiil, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan 
melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. 
Sandarannya adalah asas umum di lapangan hukum yang tidak tertulis.3 

Selanjutnya, di dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) 
fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu: 
a) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu 

suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak 
ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian 
masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang 
dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. 

b) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu 
suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan 
merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika 
menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan 
hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat 
melawan hukum.4 

 
2. Asas Legalitas 

Dasar dalam menjatuhkan pidana bagi orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana adalah norma yang tertulis, tidak dipidana jika tidak ada 
kesalahan.5  Hal ini yang menjadi ketentuan pokok dalam hukum pidana yang 

                                                           

       1 Komariah Emong Sapardjaja, Op. Cit., hlm. 33. 
       2 Ibid. hlm. 34. 
       3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010, hlm. 70. 
       4  R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar 
Grafika, Jakarta : 2009, hlm.33. 
       5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta : 1993, hlm. 23. 
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selanjutnya dikenal dengan asas legalitas. Di Indonesia pengaturan mengenai 
asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi suatu 
perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan 
perundang-undangan pidana yang telah ada.6  

Asas Legalitas dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach sebagai berikut 
“nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena 
legali yang artinya tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang, tidak 
ada hukuman kalau tidak ada kejahatan, tidak ada kejahatan kalau tidak ada 
hukuman yang berdasarkan undang-undang.7 

Moeljatno menyatakan bahwa asas legalitas itu mengandung tiga 
pengertian: 
a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu 

terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 
b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 
c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.8 

 
3. Teori Tindak Pidana 

1) Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dikenal juga dengan istilah delik, peristiwa pidana, 

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, strafbarfeit, dan 
sebagainya.9 

Mengenai pengertian delik para pakar hukum pidana masing-
masing memberi definisi sebagai berikut: 
a) Simons 

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan 
seseorang yang mampu bertanggung jawab. 

b) Moeljatno 
Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap 
barangsiapa yang melanggar. Perbuatan tersebut harus pula dirasakan 
oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-
citakan oleh masyarakat.10 

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaarfeit) memuat 
beberapa unsur, yakni: 
a. Suatu perbuatan manusia; 
b. Melawan hukum 

                                                           

       6 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan 
Hoge Raad), Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2009, hlm. 7. 
       7 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta : 1989, 
hlm. 276. 
       8 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta : 2008, hlm. 40. 
       9 Erdianto, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru : 2010, hlm. 53. 
       10 Ibid. 
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c. Diancam dengan sanksi 
d. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.11  
 

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan 

unsur objektif.  Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Unsur Subyektif 

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.  Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” 
(An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus 
non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah 
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan 
kealpaan (negligence or shchuld). Pada umumnya para pakar telah 
menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu 
kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsafan pasti, 
kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan.12 

b. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
1) Perbuatan manusia, berupa act yaitu perbuatan aktif atau perbuatan 

positif, dan omission yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 

2) Akibat (result) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau 
merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak 
milik, kehormatan, dan sebagainya. 

3) Keadaan-keadaan (circumstances) pada umumnya keadaan tersebut 
dibedakan antara lain menjadi keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. 

4) Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum, sifat ini dapat 
dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku 
dari hukuman.  Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan 
itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 
perintah.13 

 
3) Pengertian Korupsi 

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” berasal (dari 
bahasa Latin Corruptio = penyuapan ; corruptore = merusak), gejala dimana 

                                                           

       11 Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm. 148. 
       12 Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta : 2005, hlm. 9. 
       13 Ibid.  hlm. 10. 
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para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan 
terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.14 

Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan korupsi 
memiliki arti yang sangat luas: 
a. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau 

perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain; 
b. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang 

dipercayakan kepadanya ; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk 
kepentingan pribadi).15 

Ada beberapa pendapat para pakar tentang tindak pidana korupsi, 
yaitu: 
a. Andi Hamzah 

Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : 
a) Melawan hukum 
b) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan 
c) Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara 

dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya 
bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara.16 

b. Sudarto 
Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sebagai berikut : 
a) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu 

badan. ”Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, mengambil, 
memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga 
sipembuat bertambah kaya. 

b) Perbuatan itu bersifat melawan hukum, “melawan hukum” disini 
diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena 
tercantum secara tegas dalam rumusan delik. 

c) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan  
negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui 
atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara.17 

 
 
 

                                                           

       14 Evi Hartanti, Loc. Cit. 
       15 Ibid. hlm. 9. 
       16 Ibid. hlm. 17. 
       17 Ibid. hlm. 18. 

w
w

w
.o

xp
df

.c
om



E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian hukum 
normatif. Dari perspektif tujuannya, penelitian hukum normatif dapat dibagi 7 
(tujuh) jenis, yakni penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, asas-asas 
hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah 
hukum.18  

Dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yakni 
mengenai Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana 
Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974K/Pid/2006). 

2. Sumber Data 
Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. 

Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga): 
a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dapat 

terdiri dari: 
1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi; 

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006; 
5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974K/Pid/2006. 

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 
penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. 

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan 
lainnya. 

3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan dan 
studi dokumen dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur 
yang berhubungan denngan permasalahan yang sedang diteliti. 

4. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian normatif ini data dianalisis secara kualitatif.  Kualitatif 

adalah data tidak dianalis dengan menggunakan statistik atau matematika dan 
sejenisnya, melainkan dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh 
dengan kalimat, serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti 
oleh semua pihak. 

                                                           

       18 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 120. 
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Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan 
dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, 
pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku.  Dan akhirnya 
ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal 
yang umum ke khusus. 

 
PEMBAHASAN 

 
A. Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana 

Sejak adanya Arrest Hoge Raad Lindenbaum – Cohen, pengertian 
perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya mencakup perbuatan-perbuatan yang 
melanggar peraturan-peraturan yang tertulis, tetapi mencakup juga pelanggaran 
terhadap peraturan-peraturan tidak tertulis, seperti halnya pelanggaran kesusilaan, 
kesopanan di dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau yang pada pokoknya 
sebagai perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat.19 

Mengenai pengertian melawan hukum, terdapat dua pendapat yang 
bertentangan, yaitu : 
1. Pendapat pertama, yang disebut berpandangan sempit mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu 
bertentangan dengan hak subjektif seseorang (hetzij met eens anders subjectief 
recht), atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang 
(hetzij met des daders eigen wettelijke plicht). Jadi, sebagai dasar adalah hak 
seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut 
undang-undang. 
Hoffman menyimpulkan bahwa melawan hukum, menurut pandangan ini 
adalah bertentangan dengan undang-undang. Suatu perbuatan yang tidak 
bertentangan dengan undang-undang, walaupun juga dapat bertentangan dengan 
moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan 
kemasyarakatan adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan yang melawan 
hukum.20 

2. Pendapat kedua, yang berpandangan luas, diperkenalkan pertama kali oleh 
Molengraaff, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan 
melawan hukum adalah seseorang yang berbuat kepada orang lain yang tidak 
patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat.21 

 
Perbedaan pendapat inilah yang pada akhirnya melatarbelakangi 

munculnya  ajaran sifat melawan hukum yang memiliki kedudukan yang penting 

                                                           

       19 Indriyanto Seno Adji, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 
Jakarta : 2007, hlm. 27. 
       20 Komariah Emong Sapardjaja., Op. Cit. hlm.22. 
       21 Ibid. hlm. 23. 
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dalam hukum pidana di samping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat 
melawan hukum yang formal dan materiil.  
1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formil  

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang 
undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat 
dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formil adalah apabila 
suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan 
tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan 
pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam 
undang-undang.  

2. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil  
Sifat melawan hukum materiil merupakan suatu perbuatan melawan hukum 
yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus 
dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan 
hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun 
aturan-aturan yang tidak tertulis.22 

 
Mengenai pengertian sifat melawan hukum materiil dibedakan dalam 

fungsinya yang negatif dan dalam fungsinya yang positif. Ajaran sifat melawan 
hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti mengakui kemungkinan 
adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang menghapus sifat melawan 
hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi hal tersebut 
sebagai alasan penghapusan sifat melawan hukum. 

Pengertian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif 
menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata 
diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan 
hukum atau ukuran-ukuran lain yang terjadi di luar undang-undang. Dengan 
demikian berarti diakui hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang 
positif. 

 
 

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Terhadap 
Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi 

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-
IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 maka dimensi perbuatan melawan hukum materil 
baik fungsi positif maupun fungsi negatif yang selama ini diterapkan dalam tindak 
pidana korupsi menjadi tidak jelas rumusannya. Hal ini mengandung arti bahwa 
putusan Mahkamah Konstitusi telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan 
hukum materil. Jadi, ajaran sifat melawan hukum yang dianut dalam tindak pidana 
korupsi adalah sifat melawan hukum formil dimana setiap perbuatan dapat 

                                                           

       22 Teguh Prasetyo, Op. Cit. hlm. 34. 
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dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan yang disebutkan 
dalam undang-undang. 

Namun di dalam praktik peradilan khususnya terhadap penanganan 
perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung 
ada yang tidak menerapkan perbuatan melawan hukum materil sebagaimana 
putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak sedikit pula ada yang tetap menerapkan 
perbuatan melawan hukum materil pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan 
melalui penafsiran dan penemuan hukum (rechtsvinding) baik bersifat progresif 
maupun konservatif, sebagaimana dari sekian banyak putusan tersebut tampak 
diantaranya adalah pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064K/Pid/2006 
tanggal 8 Januari 2007 atas nama terdakwa H. Fahrani Suhaimi, Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama 
terdakwa Hamdani Amin, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974K/Pid/2006 
Tanggal 13 Oktober 2006 atas nama terdakwa Rusadi Kantaprawira. 

Salah satu putusan Mahkamah Agung yang masih menganut ajaran sifat 
melawan hukum materiil pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-
IV/2006 adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
1974K/Pid/2006. 

Mahkamah Agung menyatakan perbuatan terdakwa telah melakukan 
perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan 
terdakwa Rusadi Kantaprawira yang melakukan penunjukan langsung dalam 
pengadaan tinta sidik jari adalah bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. 
Dalil tersebut adalah merupakan pemaknaan dari sifat melawan hukum materiil, 
dalam penerapannya karena perbuatan terdakwa telah melawan hukum secara 
materiil maka Mahkamah Agung hanya tinggal mencari aturan formilnya saja. 
Aturan formil yang dimaksud dalam kasus ini adalah terdakwa telah melakukan 
pelanggaran atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa, dimana peraturan tersebut mewajibkan bahwa dalam pengadaan 
barang dan jasa adalah melalui proses tender. 

Melalui putusan ini maka pendirian Mahkamah Agung yang tetap memberi 
makna perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 2609 K/PID/2006 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil.   

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

1. Secara doktrin dalam hukum pidana, sifat melawan hukum ada 2 yaitu ajaran 
sifat melawan hukum formil merupakan seluruh bagian inti delik apabila sudah 
dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah 
melawan hukum. Dan ajaran sifat melawan hukum materiil merupakan bukan 
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan 
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yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat 
dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. 

2. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 
maka ajaran sifat melawan hukum yang dianut dalam tindak pidana korupsi 
adalah sifat melawan hukum formil. Setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai 
tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan yang disebutkan dalam undang-
undang. Namun di dalam praktik peradilan khususnya terhadap penanganan 
perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam beberapa putusan Mahkamah 
Agung ada yang tidak menerapkan perbuatan melawan hukum materil 
sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak sedikit pula ada yang 
tetap menerapkan perbuatan melawan hukum materil. 

3. Mahkamah Agung tetap memberi makna perbuatan melawan hukum materiil 
pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974K/Pid/2006, 
mengingat alasan-alasan bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) 
undang - undang tersebut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak 
jelas rumusannya. 

 
A. Saran 

1. Perlunya perumusan unsur melawan hukum dicantumkan secara tegas, baik itu 
dalam pengertian melawan hukum formil maupun dalam pengertian melawan 
hukum materiil agar tidak menimbulkan sengketa atau perselisihan hukum di 
masa yang akan datang. 

2. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pejelasan Pasal 2 
ayat (1) mengakibatkan Pasal 2 ayat (1) itu sendiri menjadi tidak jelas. Hal ini 
tentu berakibat pada tidak adanya kepastian hukum. Perlu dipertimbangkan 
untuk mengadakan revisi ataupun perubahan terhadap undang-undang yang 
bersangkutan. 

3. Hakim pada dasarnya diberi wewenang menggali hukum yang sedang hidup 
dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun harus dilakukan secara 
hati-hati dengan melihat pada kasus konkrit yang terjadi. Ada ketakutan 
terjadinya kriminalisasi.  
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