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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGERTIAN NEGARA, NEGARA 

HUKUM, HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI DAN ASAS PERLINDUNGAN 

A. Pengertian Negara 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian negara adalah 

organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan 

ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu 

yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, 

mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan 

nasionalnya.20 

Konsepsi Kelsen mengenai Negara menekankan bahwa Negara 

merupakan suatu gagasan tekhnis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa 

serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup 

dalam suatu wilayah teritorial terbatas21 

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur 

hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat 

 
       20  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2007,  hlm 777. 

       21 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, ed. Kesepuluh (1), Sinar Grafika, Jakarta, 1989, 

hlm. 128. 
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untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem 

ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan.3 

Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara 

seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan 

hidupnya4 

Negara merupakan subjek utama hukum internasional. Beberapa sarjana 

telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi negara. Henry C. Black 

mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen 

menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang 

melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan 

mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu 

menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional 

dengan masyarakat internasional lainnya.5 

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevindo 1933 mengenai Hak-hak dan 

Kewajiban-Kewajiban Negara mengemukakan karakteristik-karakteristik negara 

yang merupakan subjek hukum internasional sebagai berikut :6 

1. Penduduk yang tetap.  

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua 

kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang 
 

       3 Moh. Radjah, Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional, Bhratata, Jakarta, 

1996, hlm. 97 

       4 Samidjo, Ilmu Negara, Armico, Jakarta, hlm. 27 

       5 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, 

Bandung, 2006, hlm. 2 

       6 J.G. Starke, Op.Cit., hlm. 127. 
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hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara 

melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk 

kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan 

suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak 

mungkin menjadi suatu Negara. 

2. Wilayah yang Tetap.  

Wilayah yang tetap adalah suatu wilayah yang dimukimi oleh penduduk 

atau rakyat dari negara itu. Agar wilayah itu dapat dikatakan tetap atau 

pasti sudah tentu harus jelas batas-batasnya. Wilayah suatu negara terdiri 

dari daratan, lautan, dan udara diatasnya. 

3. Pemerintah. 

Sebagai suatu person yang yuridik, negara memerlukan sejumlah organ 

untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Lauterpacht 

menyatakan bahwa adanya unsur pemerintah merupakan syarat 

terpenting untuk adanya suatu negara. Jika pemerintah tersebut ternyata 

secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara 

satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat 

digolongkan menjadi Negara. 

4. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara 

lain.Untuk unsur keempat Oppenheim-Lautherpacht menggunakan 

kalimat pemerintah yang berdaulat (sovereign). Adapun yang dimaksud 

dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang 
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merdeka. dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan 

dalam arti sempit berarti kemerdekaan yang sepenuhnya, baik ke dalam 

maupun ke luar batas-batas negeri. 

Dari keempat unsur diatas, unsur keempat yang paling penting 

berdasarkan hukum internasional. Unsur ini pula yang membedakan negara 

dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau 

protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan 

tidak diakui oleh Negara negara lain sebagai anggota masyarakat internasional 

yang mandiri.7 

Sebagai subjek hukum yang paling penting, negara memiliki kelebihan  

dibandingkan dengan subjek hukum internasional lain. Kelebihan Negara sebagai 

subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional 

lainnya adalah negara memiliki kedaulatan atau sovereignity. Suatu negara yang 

berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional maupun tidak boleh melanggar 

atau merugikan kedaulatan negara lainnya. Manifestasi dari kedaulatan sebagai 

kekuasaan tertinggi mengandung dua sisi yaitu sisi intern dan sisi ekstern. Sisi 

intern berupa kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk mengatur 

masalah intern atau masalah dalam negerinya. Sedangkan sisi ekstern, berupa 

kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara lain 

atau dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya.8 

 
       7 J.G. Starke, Op.Cit., hlm. 92. 

       8 Ibid., hlm. 7. 
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B. Pengertian Negara Hukum 

Plato menyebutkan bahwa :9 

“Perspektif historis, embrio tentang gagasan negara hukum telah 

dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep 

Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang di buat di usia tuanya. 

Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, politeia dan politicos, 

belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato 

mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah 

yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.” 

 

Pemikiran Plato tentang Negara Hukum tersebut adalah untuk mencegah 

kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hakhak 

rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenangwenangan yang 

membuat penderitaan bagi rakyat. Gagasaan Plato tentang negara hukum semakin 

tegas ketika di dukung oleh Aristoteles (murid Plato), yang menuliskannya dalam 

buku Politica. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang di 

perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. 

Philipus M. Hadjo menyetakan bahwa :10 

“Konsep Rechtsstaat di Jerman dari Freidrich Julius Stahl, yang 

diilhami oleh Immanuel Kant berkembang di negara-negara civil 

law system dan dari Albert Venn Dicey dengan konsep rule of 

law yang berkembang di negara-negara penganut common 

law/anglo saxon. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa 

kemunculan negara dalam konsep rechtsstaat bertumpu pada 

sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “Modern 

Roman Law”, sedangkan konsep rule of law bertumpu atas 

sistem hukum yang disebut “common law”.” 

 

 
       9 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta 

Timur, 2013, hlm. 24. 

      10 Philipus M. Hadjo, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya 1987, 

hlm. 76-82. 
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Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan 

konstitusi negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang 

pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar 

warga negara dan perlindungannya. Esensi dari negara berkonstitusi adalah 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan 

konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) conditio sine quanon. 

Menurut Sri Soemantri, menyatakan bahwa :11 

“Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai 

Konstitusi atau undang-undang dasar, Negara dan konstitusi 

merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan 

yang lain. Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara 

hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara 

yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan 

kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.” 

 

Budiono Kusumohamidjojo, berpendapat lalu mengemukakan bahwa :12 

“Pada babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan 

negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak 

mau dkucilkan dari pergaulan masyarakat internasional 

menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan 

memaklumkan dirinya sebagai negara hukum. Hukum juga 

menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam 

perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka 

mencapai kesepakatan politik. Dengan demikian, hukum tidak 

mengabdi kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, 

melainkan kepada cita-cita dalam kerangka kenegaraan.” 

 

Menurut Bothling, berpendapat bahwa :13 

 
       11 Soemantri Sri. M., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bulan Bintang, Bandung, 

1992, hlm. 3. 

       12 Kusumohamidjojo Budiono, Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil, Grasindo 

Jakarta, 2004, hlm. 147. 

       13 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 18. 
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“Negara hukum adalah “de staat, waarin de wilsvriheid van 

gezagdragers is beperket door grnezen van recht” (negara, 

dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh 

ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka 

merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka 

diwujudakan dengan cara, “Enerzids in een binding van rechter 

en administratie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de 

bevoegdheden van wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan 

pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan 

kewenangan oleh pembuat undang-undang).” 

 

Prof. Bagir Manan, mengatakan bahwa :14 

“Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang 

dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada 

dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua 

kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan 

sistem hukum Anglo-Saxon.” 

 

Menurut Thahir Azhary, dalam kepustakaan ditemukan lima macam 

konsep negara hukum yaitu :15 

1. Nomokrasi Islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya   

diterapkan di negara-negara Islam;  

2. Rechtsstaat, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara 

Eropa Kontinental, antara lain misalnya: Belanda, Jerman, Prancis;  

3.  Rule of Law, adalah knsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara 

Anglo-Saxon, seperti: Inggris, USA;  

4.  Sosialist Legality adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-

negara komunis; dan 

 
       14 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta 

Timur, 2013, hlm. 32. 

       15 Azhary, M. Tahir, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1995, hlm. 63. 
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5. Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep negara hukum yang 

diterapkan di Indonesia. 

Menurut Ridwan. HR, Konsepsi Negara Hukum dalam pengembangannya 

telah mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya : 

Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;  

Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus 

berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;  

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);  

2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;  

3. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang 

bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak 

memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;  

4. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara 

untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang 

dilakukan oleh pemerintah;  

5. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata 

sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. 

Berikut adalah unsur-unsur negara hukum : 

1. Supremasi Hukum 

Adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi 

hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai 

pedoman teertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), 
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pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah 

manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. 

2. Persamaan dalam Hukum 

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan 

pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. 

Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan deskriminatif 

dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan 

yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara 

yang di namakan affirmative actions guna mendorong dan mempercepat 

kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu 

untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang 

sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh 

lebih maju. 

3. Asas Legalitas 

Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas 

dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan 

pemerintahan harus di dasarkan atas peraturan perundang-undanganyang sah 

dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis. Peraturan 

perundangundangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebihh dulu atau 

mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan 

demikian setiap perbuatan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules 

and procedures (regels). 
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4. Pembatasan Kekuasaan 

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan 

cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan 

kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap 

kekuasaan pasti memiliki kecendrungan untuk berkembang menjadi 

sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton “Power tends to 

corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu kekuasaan 

harus selalu dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam 

cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang 

sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. 

5. Organ-organ Eksekutif yang Independen 

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di era sekarang berkembang 

pula tentang pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat 

independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan. 

Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti komisi Hak Asasi Manusia, 

Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain 

sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi tersebut, sebelumnya 

dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang 

berkembang menjadi independen, sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan 

hak mutlak seseorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan 

ataupun pemberhentian pimpinannya. 

6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak 
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Adanya Peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and 

impartial judiciary). Ini mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Dalam 

menjalankan fungsi yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun 

juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang 

(ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan 

adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan oleh hakim, baik 

intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari 

kalangan masyarakat dan media massa. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 

corong undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 

mulut keadilan yang mensuarakan perasaan hukum dan keadilan yang hidup 

di tengah-tengah masyarakat. 

7. Peradilan Tata Usaha Negara 

Meskipun Peradilan Tata Usaha Negara juga menyangkut prinsip 

peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus 

sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam 

setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara 

untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankannya 

putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat 

administrasi negara. 

8. Peradilan Tata Negara 

Disamping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan 

memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, negara 
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hukum modern lazim juga mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah 

konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya mahkamah konstitusi 

(constitutional courts), adalah dalam upaya untuk memperkuat system checks 

and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja di pisah-pisahkan 

untuk menjamin demokrasi. Misalnya Mahkamah ini di beri fungsi untuk 

melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan 

produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk 

sengketa antarlembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan 

negara yang dipisah-pisahkan. 

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia  

Adanya perlindungan konstitusional terahadap hak asasi manusia 

dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. 

Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu 

negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya telah 

menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. 

Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu 

negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi 

kemanusiaan itu. Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan 

terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting 

dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu 

negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan 

penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara 
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yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang 

sesungguhnya. 

10. Bersifat Demokratis  

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat 

yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. 

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh 

ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh atau hanya untuk kepentingan 

penguasa secara bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oleh karena hukum 

memang bukan hanya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan segelintir 

orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi 

semua orang tanpa terkecuali. 

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara  

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. 

Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara 

demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum 

(nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 

12. Transparansi dan Kontrol Sosial  

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap 

proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan 

kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat 
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dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung 

dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : 

“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan 

landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 

hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Sebelum dilakukan 

perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah 

negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh 

UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum 

perubahan.16 

Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan ada tujuh 

kunci pokok sistem pemerintahan Negara Indonesia. Jelas bahwa cita-cita Negara 

hukum (rule of law) yang tekandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara 

yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukalah hukum 

yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekeuasaan, yang dapat menuju atau 

mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah 

hukum yang adil (just law), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat. Konsep 

 
       16 Marjanne Termorshuizen, The Consept Rule of Law, dalam “JENTERA Jurnal Hukum”, Edisi 3 

tahun II, Jakarta, 2004, hlm. 78. 
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rechtsstaat mengutamakan prinsip wetmatigheid yang kemudian menjadi 

rechtmatigheid.17 

Dengan demikian rechtsstaat memiliki inti upaya memberikan 

perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan 

perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, 

yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan 

di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam 

negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di 

samping itu, konsep rechtsstaat menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi 

manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep 

rechtsstaat terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan 

peradilan yang berdiri sendiri. 

C. Hukum Pidana 

Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana, mengatakan 

bahwa :18 

“Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam 

hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan 

umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak 

melanggar hukum pidana.Pengertian pidana adalah penderitaan 

yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” 

 

 

 

 
       17 Soedjati Djiwantono, Setengah Abad Negara Pancasila, CSIS, Jakarta, 1955, hlm 11. 

       18 Tri Andrisman, Hukum Pidana. Unila Press,  Bandar Lampung, 2007,  hlm. 7. 
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Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan :19 

“Istilah pidana dari kata hukuman (straf) tetapi kata hukuman 

merupakan istilah yang umum dan konvensional juga 

mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu 

dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah 

tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga 

dalam istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. 

Sedangkan istilah pemidanaan berasal dari kata sentence yang 

artinya pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.” 

 

Menurut Sudarto juga memberikan penjelasan mengenai pengertian 

pidana, yaitu :20 

“Pidana adalah pidana adalah penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu.” 

Sedangkan, menurut Roeslan Saleh (dalam Muladi dan Barda Nawawi 

Arief) menyatakan :21 

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang 

dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.” 

Selanjutnya Van Hamel (dalam P.A.F. lamintang mempertegas pengertian 

pidana sebagai berikut :22 

“Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang 

telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk 

menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab 

dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni 

 
       19 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998,  

hlm. 2. 

       20 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, Semarang, 1990, Hlm. 9. 

       21 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 2. 

       22 P.A.F. Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia, Amrico, Bandung, 1984,  hlm. 34. 
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semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu 

peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.” 

 

Berdasarkan definisi tersebut diatas menurut Muladi dan Barda Nawawi 

Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri 

sebagi berikut :23 

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 

nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 

2.  Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan yang berwenang; dan 

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat 

tertentu. 

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah 

hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah 

straft, yaitu :24  

“Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk 

semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, 

administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana 

diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan 

dengan hukumpidana.” 

 

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa :25 

“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang 

oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang 

yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang- 

 
       23 Muladi dan Barda Nawawi Arief,  Op.Cit, hlm. 4. 

       24 Andi Hamzah, Asas - Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, , Jakarta, 2008, hlm.27. 

       25 Andi Hamzah, Ibid, hlm. 27 
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undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan 

keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang 

dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu 

harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran 

yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan 

oleh undang- undang.” 

 

Notohamidjojo mendefinisikan bahwa :26 

“Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan 

tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan 

manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang 

mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, 

dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.” 

 

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah :27 

“Penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” 

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana, yaitu:28 

“Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan 

laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah 

dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu 

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga 

dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem 

norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang 

mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 

dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan 

dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi 

tindakan-tindakan tersebut.” 

 

M. Ali juga memberika pengertian mengenai Pidana, yakni :29 

 
       26 O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121. 

       27 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 2. 

       28 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-

2. 

       29 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3. 
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“Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu 

ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan 

yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi 

terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat 

bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik 

hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak 

menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-

norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi 

atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.” 

 

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam 

Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis 

(undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya 

asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang 

melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari 

pemerintah. 

Suharto dan Junaidi Efendi menyebutkan bahwa :30 

“Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman 

dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan 

persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak 

berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup 

kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi 

kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus 

dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum 
mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya 

mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi 

yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau 

mematuhinya.” 

 

 

 

 

 

 
       30 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses 

Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 25. 
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Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :31 

“Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa 

anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan 

meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam 

kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa 

tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang 

agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk 

mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan 

suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik 

tabi’atnya (represif).” 

 

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang 

perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di 

Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa 

kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum 

pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum 

pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :32 

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.  

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member 

dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus 

sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini 

biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua 

ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. 

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar 

hukum pidana.  

 
       31 Wirjono Prodjodikoro,  Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 

2003, hlm. 20. 

       32 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta,  2010, hlm.  7. 
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Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret 

yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum 

pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini 

merupakan perwujudan dari tujuan pertama. 

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh 

Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :33 

1. Fungsi yang umum  

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena 

itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, 

yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan 

tata dalam masyarakat. 

2. Fungsi yang khusus  

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi 

kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya 

(rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih 

tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum 

lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang 

menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris 

dagingnya sendiri‟ atau sebagai „pedang bermata dua‟, yang bermakna bahwa 

hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum 

(misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi 

 
       33 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hlm 9. 
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pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan 

(menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa 

hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. 

Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi 

hukum pidana adalah subsidair,artinya hukum pidana hendaknya baru 

diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. 

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau 

tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan 

hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto 

sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut :34 

1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk 

peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah 

Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S), sebuah Titah Raja 

(Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak 

tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie 

(turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat 

tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, 

melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan 

keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar 

filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah 

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan 

 
       34 Sudarto, Ibid., Hlm, 15-19. 
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yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-

undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang 

seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 

menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah 

peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini 

berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. 

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi 

ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-

1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. 

(KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-

ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. 

Sudah tentu perubahanperubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan 

yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada 

hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masingmasing 

mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada 

dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan 

keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 

No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu 

berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-

perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 

1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana 

dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam 
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lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang 

tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, 

yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar 

dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.  

2. Hukum pidana adat mengatakan bahwa Di daerah-daerah tertentu dan untuk 

orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi 

sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat 

masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini 

didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) 

Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun 

untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana 

pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis 

tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai 

dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. 

3. Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) adalah penjelasan atas rencana 

undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda 

bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU 

ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 

mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena 

KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. 

Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu 

adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari 
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W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh 

penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang 

berlaku. 

D. Tindak Pidana 

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas 

tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar 

diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, 

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari starbaarfeit tetapi 

tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, 

yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictum. 

Sudarsono menjelaskan bahwa :35  

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak 

pidana)”. 

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, 

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan 

pidana. 

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa :36  

 
       35 Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12. 
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“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum 

dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di 

sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang 

berifat pasif.” 

 Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu :37  

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu 

budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki 

dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh 

hukum”. 

 

Kartonegoro, menyatakan bahwa :38 

“Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan 

istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan 

suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana 

atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 

dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan 

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, 

sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan 

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat.” 

 
       36 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49. 

       37 Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), 

Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61. 

       38 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62. 
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Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang 

Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :39 

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu 

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 

menyelamatkan kesejahteraan umum; dan 

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” 

adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundangundangan 

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah 

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam 

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. 

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :40 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);  

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;  

 
       39 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91.  

       40 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, 

hlm. 193. 
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3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat 

di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan  

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHP. 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :41 

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;  

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di 

dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan 

menurut Pasal 398 KUHP; dan 

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni 

:42 

1. Perbuatan;  

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan  

3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan). 

 
       41 P.A.F. Lamintang, ibid. 

       42 2Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & 

Batas Berlakunya Hukum Pidana) , Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79. 
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Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai 

berikut :  

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;  

2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan  

3. Diadakan tindakan penghukuman. 

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada 

persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya 

maupun mengenai diri orang lain.  

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang 

dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan 

pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. 

Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang 

perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan 

pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat 

perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.  

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai 

berikut :43 

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah 

dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang 

 
       43 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 

63. 
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dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: 

Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, 

yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki 

barang itu dengan melawan hukum;  

2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang 

dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. 

Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya 

seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang;  

3. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan 

dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP); 

4. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak 

sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. 

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan;  

5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan 

orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: 

Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan; dan 

6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada 

keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: 

Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang 

sah. 
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E. Komisi Pemberantasan Korupsi 

Meningkatnya tindak pidana korupsi telah membawa bencana ditengah-

tengah Bangsa dan Negara ini. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus 

meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat diketahui dari jumlah kasus yang 

terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara yang semakin membengkak. 

Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang telah 

ada sejak dahulu ternyata belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam 

memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga tersebut adalah Kejaksaan dan 

Kepolisian. Dalam kenyataannya, disamping tidak berfungsinya lembaga tersebut 

dalam memberantas korupsi, ternyata oknum-oknum pejabat dari lembaga 

tersebut juga ikut melakukan praktik menyimpang dengan melakukan perbuatan 

korupsi. Hal ini tentu sangat mencederai penegakan hukum dan keadilan di 

negara ini.44 

Dahulu hingga saat ini perbuatan korupsi adalah perbuatan yang sangat 

berbahaya didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga saat ini tindak 

pidana korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa. Sebelum terbentuknya KPK 

tindak pidana korupsi sangatlah merajalela dan lembaga pemerintah yang ada 

pada saat itu yakni Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tak serius dalam 

 
       44 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Ed.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 69. 
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memberantas korupsi sehingga tidak ada gebrakan yang membanggakan dari 

kedua lembaga tersebut.45 

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. 

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui 

pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, 

independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan 

korupsi. Oleh karena itulah maka dibentuk lembaga yang serius didalam 

memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Komisi ini dibentuk sebagai lembaga Independen yang tidak dapat diintervensi 

oleh siapapun. Lembaga ini fokus pada pemberantantasan korupsi didalam 

mengungkap dan mengadili pelaku tindak pidana korupsi.46 

Perang terhadap korupsi adalah komitmen bagi KPK, sehingga 

keberadaan KPK saat ini dianggap sebagai mimpi buruk bagi kalangan elit 

maupun elit politik yang melakukan korupsi. Hal tersebut dapat dilihat pada masa 

sekarang ini begitu banyak gebrakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh 

KPK. Hal ini juga didukung oleh independensinya KPK dalam penegakan hukum 

tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah keberadaan KPK telah diakui dan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

 
       45 Frima A. Sitanggang, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penyidik dan 

Penuntut Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money 

Laundering).Tesis, 2017, hlm. 44. 

       46 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 183. 
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Tindak Pidana Korupsi. Didalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa KPK 

adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.47 

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun. Pimpinan KPK terdiri dari lima orang yang 

merangkap sebagai anggota dan semuanya merupakan pejabat negara.2 

Kelimanya memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali 

hanya untuk sekali masa jabatan. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah 

dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh 

masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya 

senantiasa melekat pada lembaga ini. 

KPK mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab yang merupakan 

amanat hukum sebagaimana diuraikan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah : 

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi;  

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi; 

 
       47 Frima A. Sitanggang, Op.Cit, hlm. 45. 
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3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana 

korupsi;  

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan  

5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Salah satu tugas KPK, yaitu melakukan supervisi terhadap instansi yang 

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadikan 

lembaga ini mempunyai legitimasi dalam mengawasi BPK, Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat pada departemen atau 

lembaga pemerintah non-departemen. Berkaitan dengan tugas supervisi tersebut, 

Pasal 8 Undangundang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi menyatakan : 

“Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi 

berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan 

terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya 

yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan 

instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik”.  

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana 

korupsi, KPK bertugas mengoordinasikan serta melakukan penyelidikan, 

penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 

Lebih dari itu, KPK juga diberikan kewenangan untuk mengambil alih 

penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang 

dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 

Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar oleh KPK untuk mengambil 

alih penyidikan atau penuntutan tersebut adalah adanya hambatan penanganan 
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tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pihak eksekutif, yudikatif, atau 

legislatif. 

Tidak semua kasus tindak pidana korupsi di negeri ini ditangani dan 

diproses oleh KPK. Berdasarkan Pasal 11 U KPK, salah satu kriteria kasus yang 

memerlukan penanganan oleh KPK adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan 

aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang berkaitan 

dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau 

penyelenggara negara. Selain itu, perkara tindak pidana korupsi yang mendapat 

perhatian dan meresahkan masyarakat dan/atau merugikan negara minimal satu 

miliar rupiah juga dikategorikan sebagai kasus yang harus ditangani oleh KPK. 

Independensi dan kemandirian yang menjadi karakter KPK juga 

diwujudkan melalui tugas lainnya, yaitu melakukan monitor terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang KPK dalam melaksanakan 

tugas monitor tersebut adalah : 

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua 

lembaga negara dan pemerintah;  

2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk 

melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan 

administrasi tersebut berpotensi korupsi;  

3. Melaporkan kepada presiden republik indonesia, dewan perwakilan rakyat 

republik indonesia, dan badan pemeriksa keuangan, jika saran komisi 

pemberantasan korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. 
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Dalam melaksanakan segala tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya 

sesuai amanat undang-undang, KPK juga berkewajiban untuk menyusun laporan 

tahunan serta menyampaikannya kepada Presiden, DPR, dan BPK. Oleh karena 

tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka 

KPK bertanggung jawab langsung kepada publik atas pelaksanaan tugasnya. 

Pertanggungjawaban publik tersebut dilaksanakan melalui cara-cara :  

1. Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai 

dengan program kerjanya;  

2. Menerbitkan laporan tahunan; dan  

3. Membuka akses informasi.  

Seperti halnya lembaga-lembaga negara lain, KPK juga mempunyai 

tempat kedudukan di ibukota negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh 

wilayah negara RI. Selain itu, KPK juga dapat membentuk perwakilan di daerah 

provinsi. 

F. Asas Perlindungan 

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa :48 

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep 

tentang pengakuan dan perlindugan terhadap hak-hak asasi 

manusia diarahkan ekpada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.” 

 

 
       48 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, PT. Remaja Rosda 

Karya, , Bandung, 1994, hlm. 64. 
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Sejalan dengan itu, A.J. Milne dalam tulisannya yang berjudul the Idea of 

Human Rights mengatakan :49 

“A regime which protects human rights is good, one which fails 

to protect them or worse still does not acknowledge their 

existence is bad.” 

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, 

sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono mencoba 

memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan 

menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, 

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu 

dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak 

hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang 

diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan. 

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa :50 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi 

dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti 

melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan 

hukum.” 

 

Menurut Setiono, mengatakan bahwa :51 

 
       49 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang 

Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38. 

       50 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984,  hlm 133. 

       51 Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas 

Sebelas Maret, Surakarta,  2004, hlm. 3. 
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“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.” 

 

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa :52 

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap 

hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa :53 

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap 

hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum” 

Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan 

perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam 

bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi 

yang bersifat preventif dan represif. 

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat 

simpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap 

 
       52 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53. 

       53 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,  Surabaya, 

1987, hlm. 2. 
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orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, 

yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur penegak hukumnya dengan 

menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, 

termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa 

(aparatur penegak hukum itu sendiri). 

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus 

M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni :54 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif 

ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa; dan 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan 

hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat 

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

 
       54 Phillipus M. Hadjon, Ibid, hlm. 20. 


