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Abstrak— Kalaupun hukum sebagai norma yang 
merupakan manifestasi ide keadilan dan/atau sebagai 
teks-teks positip preskripsi hukum perundang-
undangan cenderung tidak mudah berubah, 
masyarakat yang berposisi sebagai konteks berlakunya 
hukum itu selalu berubah. Perubahan itu 
menimbulkan berbagai permasalahaan “ legal gaps”, 
yang dalam perkembangannya acapkali melahirkan 
juga “ legal conflicts” . Inilah yang diidentifikasi 
menjadi penyebab maraknya terjadi “Tindak Pidana 
Korupsi” di negeri ini. 
               Undang-undang Korupsi sendiri telah lima 
kali mengalami perubahan dengan alasan substansi 
hukumnya maupun dalam implimentasinya dikatakan 
tidak efektif. 
Terakhir pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di 
atur dalam Undangiundang Nomor 31 Tahun 1999 
Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dasar 
ontologi maupun ratio legis dikeluarkannya Undang-
undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
tertuang dalam Konsideransnya yang dengan jelas dan 
gamlang menyebutkan  “ untuk mengem-  
balikan keuangan Negara” yang telah dicuri oleh 
oknum-oknum koruptor.  
            Menangkap kandungan filosofis yang ada 
dibelakang undang-undang itu diperlukan kajian 
akademis ada tidaknya benturan filisofis antara 
substansi undang-undang dengan isu yang dihadapi 
saat diimplimentasikan. Demikian halnya dengan 
gugatan perdata yang dimungkinkan melalui undang-
undang pemberantasan tindak pidana korupsi  
disamping penuntutan pidana yang lazim diterapkan 
dalam kasus kasus pidana, ternyata lebih efektif dan 
efisien hasilnya . Dikatakan demikian karena 
pengembalian uang negara secara nyata sebagai 
tujuan akhir daripada undang-undang ini dapat 
terpenuhi asal pendekatan konseptual yang beranjak 
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 
berkembang di dalam ilmu hukum melengkapi 
aplikasi substansi pasal-pasal undang-undang 
pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.   
 
Kata kunci – efficiency , pasal-pasal gugatan perdata, 
pengembalian keuangan negara, tindak pidana korupsi. 

I. PENDAHULUAN 
Ketua Mahkamah Konstitusi, beberapa waktu 

lalu secara gamblang menyebutkan  Pertamina 
sebagai instansi pemerintah termasuk katagori 
sarang korupsi. Bagi orang-orang Pertamina , 
sebutan sarang korupsi mungkin sangat menyakitkan 
, tetapi bagi masyarakat luas ucapan ketua 
Mahkamah Konstitusi tersebut dibenarkan. 
Sejak berdiri pada 10 Desember 1957, Pertamina 
memang ditakdirkan sebagai tempat nyaman untuk 
korupsi. Berita Media Massa sejak tahun 1970 
sampai sekarang menunjukkan bagaimana 
perusahaan milik negara tersebut menjadi ajang 
korupsi. 
Demikian halnya dengan ungkapan Menteri BUMN 
Indonesia yang menyatakan bahwa selama ini 
sejumlah kalangan menilai bahwa Petral anak usaha 
Pertamina yang berdomisili di Singapura, 
merupakan tempat korupsi para pejabat dan 
petinggi-petinggi lama Pertamina . Menteri BUMN 
mengisyaratkan pembubaran Petral karena sulit 
dikontrol. Berita yang dilontarkan oleh kedua 
pejabat tersebut  bukan tanpa alasan. Komisi 
Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) 
awal Januari lalu menetapkan Willy Sebastian , 
Suroso Atmo Martoyo, Rachmat Sudibyo, Mustiko 
Saleh, Herwanto Wibowo dan Muhammad Syakir 
sebagai tersangka korupsi di Pertamina dan 
melakukan pencekalan ke Luar Negeri. 
        Berbicara tentang tragedi korupsi di Pertamina 
diawali dengan kekuasaan Ibnu Sutowo pengelola 
awal  PT  Pertamina yang disinyalir melakukan 
korupsi dari seluruh proyek Pertamina sehingga 
memiliki simpanan saat itu sebesar RP. 90.48 Miliar. 
Namun Ibnu dan kolega-koleganya lepas dari jeratan 
hukum.  Tidak demikian halnya dengan Achmad 
Taher orang kepercayaan Ibnu Sutowo di Singapura 
dimana Kartika Taher istri Achmad Taher yang 
menyatakan bahwa ” komisi di Pertamina hal yang 
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biasa”. Dikatakan demikian karena Achmad Taher 
sebagai Direktur Keuangan saja memiliki tabungan 
hingga 80 juta dollar di Singapura yang menjadi 
ajang  perkara di Pengadilan Singapura karena 
perebutan harta peninggalan Achmad Taher antar 
pewaris sah  dengan istri mudanya Kartika Taher. 
Disinilah Indonesia sebagai negara yang dirugikan 
karena ulah para pejabat Pertamina saat itu berhasil 
memenangkan gugatan perdatanya dengan 
memperoleh 35 juta dollar Amerika  uang simpanan 
hasil korupsi Achmad Taher setelah melalui 
perjuangan panjang selama lebih dari 10 tahun 
dipersidangan. Akibat perilaku korupsi para pejabat 
itu, Pertamina hampir saja dibubarkan karena terlilit 
hutang hingga 10.5 miliar dolar AS pada tahun 
1976. Pertamina baru bisa diselamatkan setelah 
sebagian kekayaan alam digadaikan ke negara Asing 
melalui beberapa  konsesi. Hal ini cukup menarik 
diketengahkan dalam kasus korupsi di Pertamina 
terutama dari segi pandang gugatan perdata yang 
dimenangkan oleh pihak Pemerintah Indonesia di 
Pengadilan Singapura, walaupun pengusutan oleh 
penegak hukum Indonesia atas kasus korupsi 
tersebut tidak pernah tuntas. 
       Berbicara tentang gugatan perdata dalam tindak 
pidana korupsi ditemukan dalam pasal 32 , 33, 34  
dan 38 C Undang-undang no 31 Tahun 1999 , 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874 j.o Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(selanjutnya disingkat UUTPK). 
Pasal 32 UUTPK menentukan : 

(1) Dalam hal penyidik menemukan dan 
berpendapat bahwa satu atau lebih unsur 
tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup 
bukti, sedangkan secara nyata telah ada 
kerugian keuangan negara, maka penyidik 
segera menyerahkan berkas perkara  hasil 
penyidikan tersebut kepada Jaksa 
Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan 
perdata atau diserahkan kepada instansi 
yang dirugikan untuk mengajukan gugatan; 

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana 
korupsi tidak menghapuskan hak untuk 
menuntut kerugian terhadap keuangan 
negara. 

Sedangkan pasal 33 UUTPK menentukan : 
     Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat 
dilakukan penyidikan,sedangkan sEcara nyata telah 
ada kerugian keuangan negara, maka penyidik 
segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan 
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau 
diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk 
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 
Pasal 34 UUTPK menentukan sebgai berikut: 

     Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat 
dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan 
,sedangkan secara nyata telah ada kerugian 
keuangan negara, maka penuntut umum segera 
menyerahkan salinan bekas berita acara  sidang 
tersebut kepada Jaksa Pengacara  Negara atau 
diserahkan kepada instansi yang dirugikan  untuk 
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.  
 
Selanjutnya berkaitan dengan bab perihal 
pembuktian terbalik yang berimbang, perihal 
gugatan perdata tercantum dalam pasal 38 C 
UUTPK menentukan: 

 Apabila setelah putusan pengadilan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui 
masih terdapat harta benda milik terpidana yang 
diduga atau patut  diduga 
juga berasal dari tindak pidana korupsi yang 
belum dikenakan perampasan untuk ne- 
gara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B 
ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan 
perdata terhadap terpidana dan atau ahli 
warisnya. 

 
Memperhatikan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, 
pelaksanaan gugatan perdata  dilaksanakan pada 
tingkat /taraf penyidikan bagi tersangka dan pada 
tingkat persidangan bagi terdakwa termasuk 
tersangka maupun terdakwa telah meninggal dunia 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian 
keuangan negara (cetak hitam oleh  penulis) . Hal 
ini perlu dikaji lebih mendalam , mengingat dalam 
kasus korupsi tersebut belum sampai pada putusan 
akhir yang inkracht yang menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 
Berbeda dengan pasal 38 C UUTPK karena berlaku 
untuk terpidana (cetak tebal oleh penulis) bagi harta 
benda yang belum dilakukan perampasan oleh 
negara tetapi diduga mempunyai hubungan dengan 
perkara korupsi tersebut. 
Ketentuan ini dipertegas oleh penjelasan pasal 38C 
UUTPK sebagai berikut: 
     Dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah 
untuk memenuhi rasa keadilan masjarakat terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan 
harta bendayang diduga atau patut diduga berasal 
dari tindak pidana korupsi. 
     Harta benda tersebut diketahui setelah putusan 
pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk 
melakukan gugatan perdatakepada terpidana dan 
atau ahli warisnya terhadap harta benda yang 
diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh 
kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan 
pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-
undang nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah 
berlakunya  Undang-undang tersebut. Untuk 
melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk 
kuasanya untuk mewakili negara. 
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Sebenarnya gugatan perdata oleh negara atas harta 
benda tersangka , terdakwa maupun  terpidana yang 
diduga maupun yang sudah inkracht melakukan 
tindak pidana korupsi secara aspek hukum pidana 
sudah jelas dan rinci tehnis pelaksanaannya. Namun 
dari aspek hukum perdata gugatan perdata dalam 
kasus korupsi jelas mengarah pada gannti rugi 
karena perbuatan melawan hukum/onrechtmatige 
daad sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1365 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya 
disingkat KUHPerdt.) yang menentukan : ”Tiap 
perbuatan melanggar hukum, yang membawa 
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang 
yang karena salahnya menerbitkan  kerugian  itu, 
mengganti kerugian”. 
Unsur-unsur onrechtmatige daad menurut pasal 1365 
KUHPerdt adalah: a) harus ada suatu 
perbuatan/daad ; b) perbuatan tersebut harus 
onrechtmatig; c) pelaku harus mempunyai 
kesalahan; d) adanya hubungan kausal dalam hal ini 
perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan/kerugia. 
Sebenarnya jurisprudentie masih menambahkan satu 
unsur/syarat lagi yakni e) norma yang dilanggar 
bermaksud untuk melindungi kepentingan yang 
terkena/korban (benadeelde). Dalam hal tanggung 
gugat yang menyangkut onrechmatige daad baru 
dapat terlaksana dengan terpenuhinya semua unsur 
pasal 1365 KUHPerdt  dengan memperhatikan 
ketentuan pasal 1865 KUHPerdt. 

         Menanggapi kasus kasus korupsi yang 
dikemukakan diatas disertai ketentuan/substansi 
pasal-pasal yang tertuang dalam UUTPK yang 
berkaitan dengan  gugatan perdata  maupun menuntut 
kerugian atas kerugian negara tidak semudah 
membalikkan telapak tangan dari pidana menjadi 
perdata. Dikatakan demikian karena pemenuhan 
unsur-unsur onrechtmatige daad terutama unsur butir 
b dan c sulit diterapkan pembuktiannya dalam 
gugatan perdata terhadap kasus korupsi yang belum 
inkracht. terb. Ini merupakan suatu delema untuk 
menerapkan dan  mengimplimentasikan ketentuan 
pasal-pasal 32 sampai dengan 38 C UUTPK.  Namun 
di satu sisi haruslah dicari dan dikaji ulang 
kemampuan hukum perdata dalam melaksanakan 
ketentuan pasal 32 sampai dengan pasal 38 C 
UUTPK seperti contoh kasus pertamina yang 
menyangkut harta warisan hasil korupsi Ahmad 
Taher yang berhasil dimenangkan oleh Pemerintah 
Indonesia dalam gugatan perdata sejumlah 35 juta  
dolar  Amerika, walaupun kasus korupsinya sampai 
saat ini belumlah tuntas.  Atas dasar latar belakang 
sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan 
ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah  
” Konsekuensi Gugatan Perdata Melalui 
Onrechtmatige Daad Dalam Tindak Pidana Korupsi”   

 

 

II. PEMBAHASAN 
Bentuk dan Rumusan Tinndak Pidana Korupsi 
       Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio, 
corruptus, yang berarti perbuatan buruk, busuk, 
dapat disuap, tidak bermoral, tidak suci. Dari bahasa 
latin itulah turun ke bahasa Inggris , Belanda, dan 
Prancis seperti: corruption/corrupt; corruptie; dan 
corruption. 
Secara umum pengertian korupsi adalah ” tindakan 
melanggar norma-norma hukum baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis yang berakibat rusaknya 
tatanan yang sudh disepakati, baik tatanan hukum, 
politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya 
serta berakibat pula terhadap terampasnya hak-hak 
rakyat yang semestinya didapat ‘’.1 
Sedangkan menurut Jeremy Pope pengertian korupsi 
adalah ” menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan 
untuk kepentingan pribadi”2 
        Berdasarkan filosofi atau tujuannya, korupsi 
memiliki 4 (empat) jenis sebagai berikut :  
1. Discretionery corruption, adalah korupsi yang 

dilakukan karena adanya kebebasan dalam 
menentukan kebijaksanaan  (sekalipun 
nampaknya sah), namun sebenarnya bukan 
praktik yang dapat diterima oleh para anggota  
organisasi ; 

2. Illegal Corruption, ialah suatu jenis tindakan 
yang bermaksud  mengacaukan bahasa atau 
maksud dari hukum, peraturan dan regulasi 
tertentu dengan mengartikulasikan  ‘’ keadaan 
darurat ‘’  melalui kecanggihan memainkan 
kata dalam menanfsirkannya , dan bukan 
substansinya ; 

3. Mercenery Corruption, ialah jenis tindak 
pidana korupsi yang dimaksud untuk 
memperoleh keuntungan pribadi, melalui 
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan ; 

4. Ideological Corruption, merupakan korupsi 
illegal dan discretionary, dengan maksud 
untuk memenuhi tujuan tertentu dari 
kelompok.3   

 
       Bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan 
penelusuran sejarah peraturan perundang-undangan 
pemberantasan tindak pidana korupsi dikemukakan 
sebagai berikut. 
Aturan tentang tindak pidana korupsi pertama kali di 
Indonesia adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor 
Prt/PM-06/1957 tertanggal 9 April 1957, melalui 
pasal 1 nya menentukan : 

                                                        
         1 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi 
Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta,Edisi Kedua, 
Cetakan ke 1, 2010, h. 7 
         2 Jeremy Pope, strategi Memberantas Korupsi , 
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2003, h.6 (dikutip 
dari J,J. Senturia, Encyclopedia of social sciences, 
Vol.VI, 1993)  
         3 Suyatno, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h. 17-18  
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1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun 
juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk 
kepentingan orang laina tau kepentingan suatu 
badan yang langsung atau tidak langsung 
menyebabkan kerugian bagi keuangan 
perekonomian negara ; 

2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang 
pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu 
badan yang menerima bantuan dari keuangan 
negara atau daerah, yang dengan 
mempergunakan kesempatan atau kewenangan 
atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh 
jabatan langsug atau tidak langsung membawa 
keuntungan keuangan atau meteri baginya.  

 
Pengertian tindak pidana korupsi disini ditekankan 
pada perbuatan-perbuatan yang merugikan 
keuangan/perekonomian negara, sebagaimana 
dikemukakan dalam konsiderannya. 
Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer 
Nomor Prt/Pm-08/1957 tentang Penilikan Terhadap 
Harta Benda. Peraturan ini merupakan pelengkap 
Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/Pm-o6/1957, 
dimana dalam Peraturan Penguasa Militer ini 
penguasa militer berwenang melakukan ”penilikan 
terhadap harta benda” setiap orang atau badan di 
dalam daerahnya yang kekayaannya diperoleh secara 
mendadak dan mencurigakan. Sebagaimana 
tercantum dalam pasdal 8 Peraturan Penguasa 
Militer Nomor 08 Tahun 1957 sebagai berikut: 
     Harta benda orang atau badan yang dengan 

sengaja atau karena kelalaian tidak diterangkan 
oleh pemiliknya atau pengurusnya, harta benda 
yang tida diterangkan siapa pemiliknya, dan 
harta benda orang yang kekayaannya oleh 
Penilik Pembantu Harta Benda dianggap 
diperoleh secara mendadak dan mencurigakan, 
dapat disita oleh penilik Pembantu Harta 
Benda  (cetak tebal oleh penulis). 

 
Kemudian daripada itu dipertegas oleh pasal 14 nya 
yang menyatakan: ”jika barang-barang yang disita 
tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat 
menjadi milik negara”. Dalam arti barang yang 
disita tersebut dapat dirampas dan menjadi milik 
negara. Ketentuan sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Penguasa Militer Nomor 08 Tahun 1957 
tersebut  diatas sebenarnya sudah mulai memasuki 
ranah perdata dalam kaitannya dengan harta 
kekayaan/harta benda terdakwa. 
        Selanjutnya hal ini dipertegas dengan 
dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor 
Prp/PM-011/1957 yang memiliki kekhususan dalam 
rumusan tentang tindak pidana korupsi yakni dengan 
mencantumkannya ”Perbuatan Melawan Hukum” 
dengan merujuk pada Putusan HR 31 Januari 1919 
tentang ”Onrechmatige daad”. Dalam pasal 1 
Peraturan Penguasa Militer Nomor 11 Tahun 1957 , 
menentukan bahwa :  

     Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan 
atau kelalaian yang: 

a. Mengganggu hak orang lain; 
b. Bertentangan dengan kewajiban si pembuat; 
c. Bertentangan dengan kesusilaan; 
d. Bertentangan dengan ketelitian, 

kesaksamaan atau kecermatan yang harus 
diperhatikan dalam pergaulan masyarakat 
terhadap tubuh atau benda orang lain. 

 
Dilanjutkan dengan ketentuan pasal 2 nya sebagai 
berikut: ”Harta benda yang asal mulanya diperoleh 
dengan perbuatan tersebut ad b dan ad c di atas, 
disita oleh Penguasa Militer dan menjadi milik 
negara”. 
 
       Ketiga Peraturan Penguasa Militer tersebut 
diatas sudah tidak berlaku, dan sebagai gantinya  
kemudian dikemas lebih rinci dan akurat dalam 
Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 
PRT/PERPEPU/013/1958 Tentang Pengusutan, 
Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi 
Pidana Dan Penilikan Harta Benda. 
Dalam konsideransnya butir b menegaskan :”bahwa 
dalam hubungan pemberantasan  perbuatan-
perbuatan korupsi termaksud di atas, perlu diadakan 
pula peraturan yang memungkinkan penyitaan dan 
perampasan harta benda yang kurang/tidak terang 
siapa pemiliknya atau yang dicurigai cara 
memperolehnya” 
Tentang pengertian perbuatan korupsi diatur dalam 
pasal 1 sampai dengan pasal 3  Peraturan Penguasa 
Perang Pusat nomor 013 Tahun 1958. 
Pasal 1 Peraturan tersebut menentukan:  
Perbuatan Korupsi terdiri atas: a. Perbuatan korupsi 
pidana;  dan b. Perbuatan korupsi lainnya. 
Tentang perbuatan korupsi pidana tertuang dalam 
pasal 2 nya sebagai berikut: 
Yang disebut perbuatan korupsi pidana ialah: 
       Perbuatan seseorang yang dengan atau karena 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu badan yang secara langsung atau tidak 
langsung metrugikan keuangan tau 
perekonomian negara atau daerah atau 
merugikan keuangan suatu badan yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau 
badan hukum lain yang mempergunakan modal 
dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat; 

      Perbuatan seseorang , yang dengan atau karena 
melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atas 
suatu badan dan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan; 

      Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 41 
sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini 
dan dalam pasal 209, 210, 418 dan 420 Kitab 
undang-undang Hukum Pidana. 
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Sedangkan yang disebut sebagai perbuatan korupsi 
lainnya ialah: 
a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena 

melakuikan perbuatan melawan hukum  
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu badan yang secara langsung atau tidak 
langsung merugikan keuangan negara atau 
daerah atau merugikan keuangan suatu badan 
yang menerima bantuan dari keuangan negara 
atau daerah atau badan hukum lain yang 
mempergunakan modal dan kelonggaran-
kelonggaran dari masyarakat; 

b. Perbuatan seseorang , yang dengan atau karena 
melakukan perbuatan melawan hukum 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu badan dan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. 

 
Demikian halnya dengan pemeriksaan harta benda 
oleh Pengadilan Tinggi dalam pasal 19 nya 
mengemukakan sebagai berikut ” Sekedar dalam 
Peraturan Penguasa Perang Pusat ini tidak ditentuan 
lain, maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa 
perkara harta benda berpedoman kepada Hukum 
Acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan 
Negeri”. 
        Perihal perbuatan melawan hukum dalam 
pengertian perbuatan korupsi lainnya dalam 
penjelasan Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut 
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”perbuatan 
melawan hukum” diatas adalah ”onrechtmatige 
daad” sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 
KUHPerdt, perkataan mana menurut yurisprudensi 
mempunyai makna sangat luas karena meliputi 
perbuatan atau kelalaian seseorang , yang oleh 
karenanya melanggar hak orang lain atau 
bertentangan dengan kewajiban sendiri menurut 
hukum, atau dengan norma-norma ada kesopanan 
yang lazim ataupun bertentangan dengan keharusan 
dalam pergaulan hidup untuk bertindak prihatin 
terhadap orang lain atau barang atau haknya. 
Dapatlah kita singkat makna dari perkataan 
perbuatan hukum hukum tersebut dengan istilah 
”perbuatan tercela” 
       Menanggapi Peraturan Penguasa Militer 
maupun Peraturan Penguasa Perang Pusat 
sebagaimana dikemukakan di atas pemberantasan 
korupsi tidak hanya dilakukan melalui tuntutan 
pidana , namun telah memasuki ranah hukum 
perdata melalui gugatan perdata maupun pengertian 
perbuatan korupsi lainnya sebagai ”onrechmatige 
daad” pasal 1365 KUHPerdt , disertai adanya sistem 
preventip dalam hal pendaftaran serta penilikan 
harta benda pejabat. Pemberlakuan Peraturan 
Penguasa Perang Pusat hanyalah berlaku sementara 
untuk menanggulangi keadaan darurat saat itu. 
Selanjutnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan 
peraturan baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 
Tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan 

Tindak Pidana Korupsi  yang oleh Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1960 telah ditingkatkan menjadi 
Undang-undang Nomor 24/Prp/1960. 
Rumusan/pengertian  perbuatan  korupsi pada 
undang-undang ini hanya ditekankan pada perbuatan 
korupsi dari aspek hukum pidana yang disebut 
dengan dengan ”tindak Pidana Korupsi” yang 
tercantum dalam pasal 1 huruf a, b, dan c sebagai 
berikut: 
Yang disebut tindak pidana korupsi ialah : 
a. tindakan seseorang yang dengan atau karena 

melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran  
(cetak tebal dari penulis) memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu badan yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan atau perekonomian negara atau 
daerah atau merugikan keuangan suatu badan 
yang menerima bantuan dari keuangan negara  
atau daerah atau badan hukum lain yang 
menggunakan modal kelonggaran-kelonggaran 
dari negara atau masyarakat; 

b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena 
melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
badan yang dilakukan dengan 
menyalahgunakan jabatan dan kedudukan; 

c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 
sampai 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 
210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 
dan 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

 
Rumusan perbuatan korupsi dalam Undang-undang 
ini sangat berbeda dengan Peraturan perundang-
undangan sebelumnya. Dikatakan demikian karena 
pengertian perbuatan korupsi sebagai onrechtmatige 
daad telah dihapuskan. Demikian halnya dengan 
kata/unsur melawan hukum dalam rumusan tindak 
pidana korupsi diganti dengan kata ”Kejahatan atau 
Pelanggaran” yang harus dibuktikan terlebih dahulu 
sebelum masuk pada unsur pokok tindak pidana 
korupsi. Undang-undang ini telah menghapuskan 
usaha preventip berupa pendaftaran dan penilikan 
harta benda serta tidak ditemukannya lagi sistem 
gugatan perdata. Kenyataannya Undang-undang 
nomor 24/Prp/1960 dikatakan  tidak efektive  karena 
memiliki banyak kelemahan-kelemahan, yang 
akhirnya dicabut dan digantikan oleh Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1971. 
        Pengertian tindak pidana korupsi tertuang 
dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1971. Untuk jelasnya perlu 
dikemukakan rumusan tindak pidana korupsi pasal 1 
ayat (1) butir a dan b sebagai berikut: 
a. Barangsiapa dengan meleawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain, suatu badan, yang secara 
langsung atau tidak langsung merugikan 
keuangan negara dan atau perekonomian 
negara, atau diketahui atau patut disangka 
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olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara; 

b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan, yang secara langsung atau 
tidak langsung  merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara. 

 
Rumusan tindak pidana korupsi dalam undang-
undang ini mensyaratkan bentuk kesalahan pro parte 
dolus dan pro parte culpa, artinya bentuk kesalahan 
tidak hanya disyaratkan berbentuk kesengajaan yang 
nampak dari kata ”diketahui”, tetapi juga kealpaan 
yang diartikan dengan kata ”patut disangka/diduga”. 
Rumusan tersebut telah menghapuskan kata 
”kejahatan dan pelanggaran” dalam undang-undang 
nomor 24/Prp/1960 dan menggantikannya  dengan 
kata ”melawan hukum”  yang didalam 
penjelasannya diartikan meliputi pengertian ”formil” 
maupun ”materiil. . Demikian halnya  kata secara 
langsung atau tidak langsung  merugikan keuangan 
negara sebenarnya adalah  tidak tepat . Dikatakan 
demikian karena kata ”tidak langsung” dalam ajaran  
kausalitas mengikuti teori Von Buri yakni conditio 
sine qua non, yang berarti semua sebab/faktor 
terjadinya akibat adalah penyebabnya. 
        Setelah berjalan dua dasawarsa , ternyata 
Undang-undang nomor 3 Tahun 1971  tidak dapat 
menangkal tindak pidana korupsi secara 
maksimum/efektive karena tidak sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, 
serta  menghambat pertumbuhan dan kelangsungan 
pembangunan nasional  yang menuntut efisiensi 
tinggi sebagaimana dikemukakan dalam konsiderans 
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Rumusan 
tindak pidana korupsi pokok tercantum dalam pasal 
2 dan 3 nya sebagai berikut. 
Pasal 2 UUTPK menentukan: Tindak Pidana 
Korupsi adalah 
     (1). 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....; 

      
Pasal 3 UUTPK menentukan: 
        Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana.... . 

 
Menyimak rumusan tindak pidana korupsi dalam 
UUTPK,  rumusan tersebut menjurus ke rumusan 
delik sengaja (dolus)  tanpa disertai kata- kata 

”diketahu” atau ”patut diduga”, serta rumusan delik 
formil dengan ditambahkannya kata ”dapat” pada 
frase merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara.  Hal penting yang perlu 
dikemukakan melalui UUTPK ini adalah, aspek 
hukum perdata telah dimuat kembali dengan 
keberadaan ”gugatan perdata” sebagaimana tertera 
dalam pasal 32, 33, 34 serta pasal 38c UUTPK. 
  
Versi Gugatan Perdata dalam UUTPK 
       Sebagaimana dikemukakan di  atas, gugatan 
perdata ditemukan dalam beberapa rumusan pasal 
UUTPK, antara lain pasal 32, 33, 34, dan pasal 38C 
dengan beberapa versi sesuai dengan ketentuan / 
rumusan pasal masing-masing.   
Menanggapi keberadaan gugatan perdata  yang 
tercantum dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) UUTPK 
sebagaimana telah dituliskan di atas. Pada ayat (1) 
nya dikatakan bahwa penyidik tidak menemukan 
cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, 
sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara 
maka jaksa pengacara negara dapat melakukan 
gugatan perdata. 
  Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa atas 
perbuatan korupsi sebagai perbuatan melawan 
hukum tegas dinyatakan tidak terbukti. Gugatan 
perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara 
hanya didasarkan atas kenyataan telah ada kerugian 
keuangan negara. Dalam penjelasan pasal 32 
UUTPK dijelaskan bahwa ” yang dimaksud dengan 
”secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” 
adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung 
jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang 
berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. 
 Demikian pula dalam pasal 32 ayat (2) dikatakan 
putusan bebaspun atas perkara korupsi tidak 
menghapuskan hak menuntut kerugian terhadap 
keuangan negara. Di satu sisi ketentuan /substansi 
pasal tersebut perlu dipertanyakan perihal 
implimentasinya di Pengadilan Perdata yang pasti 
didasarkan pada keberadaan onrechtmatige daad 
dengan pemenuhan unsur-unsurnya sebagai dasar 
gugatan perdata. Secara kontradiksi dari sisi 
perbuatannya yang onrechmatig dalam hal ini 
korupsi ternyata tidak terbukti. Apakah 
dimungkinkan gugatan perdata /ganti rugi tersebut 
mengenyampingkan unsur ”kesalahan” dan unsur 
”feit” dengan menggunakan asas ”res ipsa loquitur” 
yang hanya mendasarkan pada fakta bahwa telah ada 
kerugian keuangan negara. Hal ini akan dibahas 
pada kajian aspek hukum perdata. 
        Demikin halnya ketentuan pasal 33 dan 34 
UUTPK sebenarnya sama dengan ketentuan pasal 32 
UUTPK hanya saja pasal ini ditujukan pada 
dader/pelaku yang telah meninggal dunia, yang 
perkaranya masih dalam taraf penyidikan dan 
persidangan dalam arti belum inkracht. Sedangkan  
gugatan perdata ditujukan pada ahli waris. 
Ketentuan pasal-pasal ini hanya mencomot 
/mengadopsi ketentuan tentang pengawasan dan 



Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 2 No. 2, Desember 2013 

63 
 

penilikan harta benda dengan segala akibatnya yang 
ada dalam Peraturan Penguasa Militer sebagaimana 
di jelaskan di atas. Dikatakan demikian, karena tidak 
ditemukan satu pasalpun dalam UUTPK yang 
mengatur tentang pengawasan dan penilikan harta 
benda pejabat sebagaimana ditemukan dalam 
Peraturan Perang Pusat. Memang harus diakui 
filosofi/tujuan diundangkannya UUTPK yang 
tercantum dalam konsiderans ditekankan pada 
”kerugian keuangan negara atau perekonomian 
negara”, tetapi apakah pengembalian/perolehan 
kerugian keuangan negara tersebut dapat diperoleh 
tanpa dilandasi hukum yang tepat dan lugas. 
           Lain halnya dengan pasal 38 C UUTPK  yang 
merupakan konsekuensi diterapkannya pembalikan 
beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang 
tercantum dalam pasal 37 UUTPK yang mengarah 
pada praesumption of corruption/crime.  Pengertian  
beban pembuktian  menurut Eddy O.S. Hiariej 
dikatakan bahwa ”Bewijstlast atau burden of proof”  
adalah pembagian beban pembuktian yang 
diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan 
suatu   peristiwa. Dalam konteks perkara pidana 
secara universal yang berlaku di dunia ini, 
kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang 
didakwakan kepada terdakwa adalah jaksa penuntut 
umum. Dalam praktik , baik jaksa penuntut umum 
mapun terdakwa atau penasihat hukumnya saling 
membuktikan di depan persidangan yang dikenal 
asas pembalikan beban pembuktian ”berimbang” 
atau exculpatory evidence ”4. 
Masih menurut Eddy O.S. Hiariej, beban 
pembuktian yang mengarah pada praesumption of 
guilt dikenal 2 versi  dari perspektif jaksa penuntut 
umum dan terdakwa sebagai berikut: 
1. Pembuktian biasa atau konvensional dimana 

jaksa penuntut umum yang mebukti- 
kan kesalahan  terdakwa (actori incumbit onus 
probandi/actore non probante atau  reus 
absolvitur)  

2. Pembalikan beban pembuktian atau 
pembuktian terbalik : 
a. Pembalikan pembuktian yang bersifat 

terbatas dan berimbang atau affirmatif 
defense;  

b. Pembalikan pembuktian yang bersifat 
absolut. 

     Pembalikan beban pembuktian atau reversal of 
burden of proof atau omkering van bewijstlast yang 
absolute adalah pembuktian oleh terdakwa bahwa 
dia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. 
Hanya ada dua kemungkinan, apakah terdakwa 
tidak dapat membuktikan  bahwa dia tidak bersalah 
ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa dia 
tidak bersalah. 
     Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa 
dia tidak bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan 

                                                        
        4Eddy O.S. Hiareij, Teori & Hukum 
Pembuktian,Erlangga, Jakarta, th 2012, h: 23-25.  

pidana. Sebaliknya , jika terdakwa dapat 
membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka jaksa 
penuntut umum wajib mengajukan bukti yang ada 
padanya bahwa terdakwa bersalah. Dalam kondisi 
yang mana terdakwa dapat membuktikan bahwa dia 
tidak bersalah, sedangkan jaksa penuntut umum pun 
dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah, 
maka penilaian terhadap bukti-bukti yang ada dalam 
persidangan dikembalikan kepada hakim.5 

Mengamati rumusan pasal 37 UUTPK yang 
menganut  praesumption of crime yang condong 
mengarah pada bersifat absolute. Dikatakan 
demikian karena pasal 37 ayat (2) menentukan “….  
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, 
maka pembuktian tersebut …. sebagai dasar untuk 
menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”. 
Sedangkan pasal 37 A UUTPK lebih mengarah pada 
versi pembalikan pembuktian yang bersifat terbatas 
dan berimbang. Dikatakan demikian karena pasal 37 
A ayat (3) menentukan bahwa “…, sehingga 
penuntut umum tetap berkewajiban untuk 
membuktikan dakwaannya”.  
       Menanggapi pasal 38 C UUTPK  sangat 
berkaitan dengan ketentuan pasal 38 B ayat (2) 
UUTPK dengan obyek rampasan harta benda 
seseorang untuk negara. Dalam pasal 38 C UUTPK 
dipertegas bagi  putusan pengadilan yang sudah 
inkracht dimana terpidana tidak jujur terhadap harta 
kekayaannya yang diperoleh karena tindak pidana 
korupsi yang belum dikenakan perampasaan oleh 
negara sebagaimana dimaksud pasal 38 B ayat (2) 
UUTPK. Dalam gugatan perdata yang dilakukan 
negara terhadap harta benda milik terpidana versi 
pasal 38 C UUTPK  adalah wajar. Mengingat 
perbuatan korupsinya telah inkracht,  sedangkan  
harta benda tersebut telah disembunyikan dari 
perampasan negara, dalam arti terpidana tidak 
beriktikad baik. Terbuktinya secara inkracht atas 
tindak pidana korupsi atau perbuatan melawan 
hukum, secara mutatis mutandis sama dengan 
terbuktinya perbuatan melanggar 
hukum/onrechtmatige daad , sehingga unsur-unsur 
pasal 1365 KUHPerdt sebagai landasan dalam 
gugatan perdata dapat diterapkan. 
 
Kesalahan dan Onrechtmatigheid  
       Ajaran melanggar / melawan hukum yang 
dikenal dengan “onrechtmatigheid”  sebelum tahun 
1919 berpegang pada ajaran sempit, yang dimaksud 
dengan onrechmatigheid  hanyalah suatu perbuatan 
yang: 
a. mengurangi / melanggar hak orang lain; 
b. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. 
Suatu hak adalah kewenangan yang diberikan oleh 
hukum terhadap seseorang dengan menutup 

                                                        
       5Eddy ).S. Hiariej, Makalah Pembuktian 
Terbalik & Tindak Pidana Korupsi 
Terbalik,Fak.Hukum UNAIR, Surabaya, 2011, H: 9-
10  
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seseorang lain. Dalam hal ini Scholten berpendapat 
, bahwa pengurangan/pelanggaran terhadap suatu 
hak hanyalah ada, bilamana pelanggarannya 
terhadap hak demikian itu disengaja.  
 Sebagian besar dari hak-hak tersebut diberikan oleh 
undang-undang, jurisprudensi mengakui sejumlah 
hak yang tidak didasarkan atas undang-undang 
antara lain hak untuk hidup, hak dalam keadaan 
sehat, hak atas nama baik /kehormatan. 
Pengurangan atau pelanggaran atas hak yang 
demikian adalah onrechtmatig. 
 Selanjutnya masih perihal mengurangi/melanggar 
hak orang lain, Meyers dan Scholten memberikan 
kriteria kapankah seseorang dianggap 
menyalahgunakan haknya sebagai berikut: 
     Pendapat Meyers: Seseorang dikatakan 

menyalahgunakan haknya, bilamana ia 
melakukan perbuatan dengan cara sedemikian 
rupa, sehingga orang lain menderita kerugian 
dan ada hubungan buruk (wanverhouding) 
aatara kepentingan yang harus diselenggarakan 
dan kepentingan lain yang terkena. 

     Pendapat Scholten: Penyalahgunaan hak ialah 
sesuatu perbuatan tanpa kepentingan yang wajar 
untuk dirinya sendiri dengan tujuan khusus 
untuk merugikan orang lain.6 

 
       Yang dimaksud dengan kewajiban hukum ialah 
suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-
undang. Didalam ajaran sempit tentang 
onrechtmatigheid dalam pemberian sanksi perdata 
tidak lebih daripada kewajiban – kewajiban yang 
seluruhnya ditetapkan oleh undang-undang.  Jadi 
kesimpulannya onrechmatig sama dengan 
onwetmatig.   (Contoh jurisprudensi: adalah H.R. 6 
Januari 1905, W.8163 yang dikenal dengan 
Singernaaimachine arrest,  H.R. 10 Juni 1910, W 
9038 yang dikenal dengan Zutphense waterleiding 
Arrest ).7 
      Ajaran onrechmatigheid yang luas yang 
dikemukakan oleh Molengraaff yang menyatakan 
bahwa suatu perbuatan onrechmatig dilakukan oleh 
seseorang  yang berbuat lain dari pada yang pantas 
dilakukan dalam lalu lintas masyarakat terhadap 
orang lain. 

Dalam arrest hogeraad 31 Januari 1919. W 161 
yang dikenal dengan Lindebaum-Cohen arrest , 
yang dimaksud dengan perbuatan onrechtmatigheid 
ajaran luas adalah suatu perbuatan atau kelalaian 
yang apakah mengurangi hak orang lain atau 
melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, 
atau apakah bertentangan dengan kesusilaan atau 
bertentangan dengan sikap hati- hati, yang pantas di 

                                                        
        6 R.Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena 
Pohan,Onrechtmatige Daad,Djumali,Surabaya, 1979 
H: 10  
       7Ibid., h: 2 - 5 
  

dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain 
atau barangnya.8 
        Perihal kesalahan sebagai salah satu unsur 
penting dalam perbuatan melanggar hukum pasal 
1365 KUHPerdt , pengertian schuld/kesalahan 
adalah suatu penilaian (oordeel). Untuk menetapkan 
adanya persyaratan salah yang menyebabkan ganti-
rugi, hanyalah disyaratkan bilamana perbuatan 
onrechtmatig dari pelaku dapat 
dipertanggungjawabkan (mampu bertanggung 
jawab) dalam arti bilamana terhadap pelaku dapat 
diajukan celaan karena kesalahannya itu. 
Sedangkan kesalahan tersebut dapat diduga 
sebelumnya dan wajib untuk mencegahnya. 
Pengertian ini mempertegas bahwa unsur-unsur dari 
pengertian salah adalah: a) dapatnya pelaku 
dipertanggungjawabkan (toerekenbaar); b) 
dapatnya perbuatan itu, diduga sebelumnya, bersifat 
onrechtmatig dan menimbulkan kerugian. 
Persyaratan salah menunjukkan hubungan yang erat 
dengan unsur onrechtmatig sejak diterimanya 
ajaran yang luas oleh Hoge Raad, tetapi meskipun 
demikian masih diakuinya arti 
kemadirian/penyimpangan , sebagai contoh pada 
pelanggaran lalu lintas jalan. ” telah merupakan 
jurisprudensi tetap dari Hoge Raad 9 Desember 
1966,  bahwa suatu perbuatan pelanggaran lalu 
lintas tidaklah dengan sendirinya membawa serta 
suatu tanggung-gugat terhadap tergugat, tetapi 
untuk itu disyaratkan bahwa kecelakaan itu karena 
kesalahan dari pihak pelanggar”9  

Arrest Hoge Raad ini telah dipertegas 
bahwa,  untuk tanggung gugat berdasarkan 
onrechmatige daad disyaratkan adanya kesalahan, 
maka tidak seorangpun berada di luar kesalahannya 
dapat dimintai tanggung-gugat, asalkan undang-
undang menentukan hal ini. (cetak tebal oleh 
penulis). Apakah hal ini dapat dijadikan kajian atas 
gugatan perdata sebagaimana ditentukan dalam 
pasal 32, 33, dan 34 UUTPK. 
 
Tanggung Gugat sebagai Akibat dari pada 
Onrechmatige Daad dalam Tindak Pidana Korupsi 
         Pengertian onrechtmatigheid telah dibahas 
diatas, sedangkan pengertian dari de daad /  
perbuatan adalah ”kelakuan” termasuk pula 
kelalaian yang dapat mengakibatkan actie 
onrechtmatig sebagaimana diatur dalam pasal 1365 
dan 1366 KUHPerdt. Tujuan daripada pasal-pasal 
tersebut untuk mempertegas bahwa tidak hanya 
perbuatan yang disengaja, tetapi juga perbuatan 
culpoos dapat digugat untuk membayar ganti rugi. 
Berbicara tentang tanggung gugat berdasarkan 
perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur 
dalam Bab III KUHPerdt pasal 1365 – 1380 
KUHPerdt serta dalam peraturan perundang-
undangan khusus , perbuatan melanggar hukum 

                                                        
      8Ibid., h: 7.  
        9Ibid., h: 18.  
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pasal 1365 KUHPerdt memiliki unsur-unsur;  a) ada 
perbuatan melanggar hukum; b) ada hubungan 
kausal; c) ada kesalahan; dan d) ada relativitas . 
        Perihal unsur adanya perbuatan melanggar 
hukum, telah dijabarkan dalam paragrap di atas. 
Justru yang perlu dikemukakan disini apakah 
onrechmatige daad adalah identik dengan 
wederrechtelijkheid /perbuatan melawan hukum 
dari aspek hukum pidana. 

Vos tidak membedakan ”wederrechtelijk dalam 
hukum pidana dengan ”onrechtmatig” dalam 
lapangan hukum perdata yang mencakup pengertian 
yang diambil dari arrest Hoge Raad Cohen – 
Lindenbaum ” tersebut. Dikemukakan oleh Satochid 
Kartanegara, bahwa alasan untuk menyamakan arti 
wederrechtelijk dengan onrechmatig dalam 
lapangan hukum perdata , itu ditujukan pada faham 
kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang harus 
diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut 
wederrechtelijk materiel memilih arrest Hoge Raad 
Cohen – Lindenbaum sebagai sandaran untuk 
menafsirkan pengertian wederechtelijk. Demikian 
pula Pompe yamg berpendapat sama bahwa 
pengertian onrechmatige daad adalah sinonim 
dengan wederrechtelijk dalam arti materiil.10 
       Adapun pengertian melawan hukum materiil 
menurut pendapat Ch.Enschede dan A.Heijder , 
bahwa seseorang tidak perlu dikenakan pidana, 
meskipun pensyaratan pelanggaran terhadap delik 
telah terpenuhi, apabila perbuatannya tidak 
mengandung sifat melawan hukum materiil. 
Sebaliknya apabila suatu perbuatan yang dipandang 
formil tidak melawan hukum/tidak melanggar 
undang-undang, tetapi dipandang tercela/materiil  
perbuatannya adalah melawan hukum, merupakan 
syarat pula untuk mengenakan sanksi pada pelaku, 
tetapi perlu diingat adanya asas legalitas yang 
melekat pada hukum pidana.11 
        Perihal unsur relevansi/relativitas dari 
onrechmatige daad  yang memiliki arti bahwa 
ketentuan undang-undang tersebut diadakan untuk 
melindungi kepentingan korban/penderita kerugian. 
Untuk mempertegas penerapan unsur relativitas 
dalam onrechtmatige daad ditemukan dalam Arrest 
Hoge Raad Dr. Gigi tanggal 25 Mei 1928 sebagai 
berikut:  seorang tukang gigi telah berpraktek 
layaknya Dokter gigi telah dituntuit melanggar 
pasal 436 Wsr Belanda ( 512 KUHP ) karena 
perbuatan tanpa ijin berpraktik sebagai 
dokter/dokter gigi yang dapat membahayakan 
masyarakat.. Selain itu para dokter gigi 

                                                        
        10Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah 
Hukum Pidan Bagian Kesatu,Balai Lektur 
Mahasiswa, Universitas Indonesia Jakarta, hal 430 – 
432.  
        11Indriyanto Seno Adji, Analisis Penerapan 
Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam 
Perspektip Hukum Pidana di Indonesia, 
Universiatas Indonesia, Jakarta , 1996, h: 94 - 96  

melancarkan gugatan ganti rugi secara perdata 
dengan onrechtmatige daad dengan alasan 
berdasarkan putusan pidana bahwa tukang gigi telah 
terbukti melanggar pasal 436 Wsr. Sehingga 
memenuhi kriteria bertentangan dengan kewajiban 
hukum pelaku sebagai salah satu unsur 
onrechtmatige daad. 

Hoge Raad menolak gugatan ganti rugi 
berdasarkan onrechtmatige daad (cetak tebal 
oleh penulis), dengan alasan ketentuan pasal 436 
Wsr diadakan untuk tujuan melindungi kepentingan 
masyarakat, bukan untuk melindungi kepentingan 
para dokter gigi di Belanda terhadap persaingan  
curang. Ditegaskan pula bahwa seorang melakukan 
onrechtmatige daad dan diwajibkan memberikan 
ganti rugi akibat perbuatannya, hanya apabila 
pelanggaran kaidah ditujukan bagi orang-orang 
yang kepentingan hukumnya dilindungi oleh kaidah 
hukum itu.12 

Putusan Arrest Hoge Raad Dokter Gigi ini 
sangat penting dalam penerapan asas relativitas 
yang berkaitan dengan ketentuan pasal  38 C 
UUTPK, sesuai  dengan filosofi  UUTPK sendiri,  
yang ditujukan untuk melindungi kepentingan 
negara dalam hal ini adalah masyarakat  secara 
keseluruhan dan bukan bersifat individu. 
        Berbicara perihal akibat – akibat daripada 
onrechtmatige daad dalam upaya hukum gugatan 
perdata dapat berbentuk a) tuntutan ganti rugi; b) 
tuntutan pemulihan dalam natura; c) melarang / 
mencegah suatu perbuatan tertentu sebagai 
ancaman; d) gugatan terhadap pernyataan adanya 
tuntutan/gugatan oleh hukum. 

 Menunjuk penjelasan untuk butir d tersebut di 
atas,  telah dipertegas dengan pertimbangan Arrest 
Hoge Raad 30 Maret 1951 bahwa: suatu gugatan 
yang khusus ditujukan untuk menetapkan adanya 
hubungan hukum dengan  adanya suatu vonnis 
hanyalah diijinkan , bilamana  penggugat 
mempunyai kepentingan  bahwa pernyataan yang 
demikian  mengikat pihak lawan untuk 
mempertahankan hak penggugat  yang dinyatakan 
oleh hakim dimana keadaan-keadaan khusus untuk 
mempertahankan hak penggugat 
membenarkannya.13 
Sebenarnya Arrest Hoge Raad 30 Maret 1951 
menekankan pada fakta/realita bahwa telah terjadi 
suatu kerugian yang ada pada penggugat dalam hal 
ini ”negara”,  tanpa memperhatikan unsur kesalahan 
lagi. 
 Dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan 
gugatan perdata  pasal 32. 33, dan 34 UUTPK, hal 
tersebut tersurat dalam kata – kata ” secara nyata 
telah ada kerugian keuangan negara ”, dalam 
penjelasan UUTPK mengartikan ” yang dimaksud 
dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan 

                                                        
        12Ibid.,h 94 - 96  
        13R. Soetojo Prawirohamidjojo, Opcit. H.36 – 
41. 
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negara adalah kerugian negara yang sudah dapat 
dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan 
instansi yang berwenang atau akuntan publik yang 
ditunjuk”.  
        Memperhatikan asas-asas dalam hukum acara 
perdata , khusus asas ”Clear and Convincing 
Evidence yang sangat berkaitan dengan minimum 
bukti dan kekuatan pembuktian. Menurut Eddy O.S. 
Hiariej : Clear and Convincing Evidence diartikan 
sebagai standar pembuktian antara standar 
preponderance of evidence yang dikenal dalam 
perkara perdata dan beyond a reasonable doubt  
yang digunakan dalam perkara pidana. 
Preponderance of evidence, adalah kecukupan bukti 
yang biasanya digunakan dalam perkara perdata 
dimana yang akan diputuskan menang adalah pihak 
yang bisa membuktikan lebih banyak .14  
Dalam gugatan perdata  kasus korupsi pasal 32, 33, 
dan 34 UUTPK asas ini dapat digunakan dimana 
pihak negara harus memiliki lebih banyak bukti 
bahwa  kekayaan tersangka/tertuduh  adalah hasil 
kerugian yang dialami oleh negara sebagaimana 
contoh keberhasilan kasus gugatan perdata negara 
Indonesia atas harta warisan Haji Achmad Taher di 
Singapura. 

Asas Clear and Convincing Evidence 
/Preponderance of Evidence sangat berbeda dengan 
asas Actori in Cumbit Probatio yang secara harfiah 
berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib 
membuktikan. Asas ini dikemukakan  dalam buku 
ke empat KUHPerdt yang secara eksplisit diatur 
dalam pasal 1865 KUHPerdt yang menentukan:   
”Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia 
mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan 
haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang 
lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. 
Asas pembuktian ini adalah sebagai konsekuensi 
keberadaan pasal 1365 KUHPerdt. Penerapan  
pembuktian berdasarkan  pasal 1865 KUHPerdt 
dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam  pasal 32,33, dan 34 UUTPK, memang sulit 
diterapkan karena penekanan  pembuktian ada  pada 
peristiwa/onrechtmatige daad  yang dalam hal ini 
adalah tindak pidana korupsi yang notabene belum 
inkracht. 
         Berbicara tentang alat bukti dalam hukum 
acara perdata,  ketentuan pasal 32 sampai dengan 
pasal 34 UUTPK, tersurat dalam frasa ” .... secara 
nyata telah ada kerugian negara, .... menyerahkan 
salinan  berkas perkara hasil penyidikan” (cetak 
tebal oleh penulis) , dapat dikatagorikan sebagai 
alat – alat bukti berdasarkan KUHPerdt  jenis 
”persangkaan- persangkaan”. Sedangkan 
persangkaan menurut  pasal 1915 KUHPerdt  ialah 
” kesimpulan – kesimpulan yang oleh undang-
undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu 
peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang 

                                                        
        14O.S. Hiariej, opcit., h.40 – 42.  

tidak terkenal”  Memang persangkaan – 
persangkaan atau ”vermoedens” merupakan alat 
bukti yang bersifat pelengkap atau accessory 
evidence, yang artinya bukanlah alat bukti yang 
mandiri. Untuk dapat menjadi alat bukti masih 
harus merujuk pada alat bukti lainnya. 

Ada dua macam persangkaan, yaitu 
persangkaan menurut undang-undang yang dikenal 
dengan ”presumptio juris” dan persangkaan 
berdasarkan fakta yang disebut ” presumptio 
factie”.  Presumptio factie yang tidak berdasarkan 
undang-undang diserahkan kepada pertimbangan 
dan kebijaksanaan hakim, yang harus 
memperhatikan hal – hal penting yang ada 
hubungannya antara satu dengan yang lain 
(hubungan kausal). 

 Sedangkan praesumptio juris menurut pasal 
1916 KUHPerdt ialah” persangkaan  yang 
berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-
undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan 
tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu” . Macam 
persangkaan – persangkaan praesumptio juris 
diantaranya adalah butir 2 e , yang menyatakan ”  
hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan 
bahwa hak milik  atau pembebasan utang 
disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu.”. 
Ketentuan frasa ”secara nyata telah ada kerugian 
negara.... menyerahkan berkas perkara hasil 
penyidikan dan /atau berita acara sidang ”  pasal 32, 
33, 34 UUTPK dapat disamakan dengan alat bukti 
persangkaan dalam arti praesumptio juris 
sebagaimana dijelaskan di atas.  

 Satu hal lagi yang perlu dipertegas adalah 
apabila berkas perkara hasil penyidikan merupakan 
bukti persangkaan presumptio juris yang harus 
diperkuat dengan alat bukti lainnya, hal yang patut 
dipertanyakan siapakah/instansi manakah  yang 
harus menghitung jumlah kerugian negara 
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 32 
UUTPK untuk  menunjang persangkaan – 
persangkaan tersebut di atas, berupa alat bukti surat  
yang pada dasarnya merupakan suatu bukti terhadap 
siapa yang  membuatnya. 
       Menurut Undng-undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan,  pasal 1 butir 22 
menjelaskan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah 
” kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 
yang nyata dan pasti julahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
lalai.  Undang-undang Perbendaharaan tersebut 
merupakan salah satu undang-undang dari paket 
undang-undang di bidang Keuangan Negara. 

 Untuk menghitung kerugian negara, lebih 
lanjut ada pada Undang-undang  Nomor 15 Tahun 
2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolahan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya 
disebut UU Pemeriksaan) dan Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK). Pada UU 
Perbendaharaan,  mengenai kerugian negara dibagi 
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dua jenis, yaitu : a) kerugian negara yang dilakukan 
oleh Bendahara dan b) kerugian negara yang 
dilakukan oleh pegawai negeri yang bukan 
bendahara. Sesuai dengan pasal 62 ayat (1) UU 
Perbendaharaan, untuk ganti rugi terhadap 
bendaharawan ditetapkan oleh BPK, sedangkan 
untuk pegawai negeri yang bukan bendaharan 
ditetapkan oleh menteri/pimpinan 
lembaga/gubernur/bupati/walikota. Jadi pengertian 
yang berwenang menghitung kerugian negara dalam 
kasus korupsi yang pelakunya adalah bendaharawan 
dalam lingkungan pengelolaan keuangan negara 
adalah BPK. Hal ini didasarkan pada pasal 32 ayat 
(2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang 
menyatakan: ”Setiap orang yang diberi tugas 
menerima, menyimpan, membayar, dan/atau 
menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-
barang negara adalah bendahara yang wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
kepada BPK”. Apabila dalam pemeriksaan kerugian 
negara/daerah  ditemukan unsur pidana, BPK 
menindak lanjuti sesuai peraturan perundang-
undngan yang berlaku , yang diartikan oleh 
penjelasan  pasal 62 ayat (2)nya adalah ” 
menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta 
bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang 
atau penegak hukum” . Siapakah BPK, tidak lain 
adalah lembaga pemeriksa eksternal pemerintah dan 
kedudukannya bebas mandiri. Sesuai dengan pasal 
23 E UU R.I 1945 dikatakan bahwa ”pemeriksa 
eksternal pemerintah hanya satu yaitu Badan 
Pemeriksa Keuangan” . Penegasan ini sangat 
penting, sehingga tidak terjadi lagi tumpang-tindih 
entitas  pemeriksaan yang selalu dipermasalahkan.  
Berdasarkan pasal 10 UU BPK menentukan: 
(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah 

kerugian negara yang diakibatkan oleh 
Perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, 
Pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau 
badan lain yang menyelenggarakan 
pengelolaan keuangan negara; 

(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau 
penetapan pihak yang berkewajiban membayar 
ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK. 

Penjelasan pasal 10 ayat (2) UU BPK menyatakan: ” 
yang dimaksud pengelola termasuk pegawai 
perusahaan negara/daerah dan lembaga atau badan 
lain. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah 
perusahaan negara/daerah yang sebahagian besar 
atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara/daerah”. 

  Masalah keberadaan putusan bebas/Vrijspraak 
atas tindak pidana korupsi , tidak perlu dikaji 
mendalam dalam gugatan perdata dikarenakan 
ketentuan pasal 1919 KUHPerdt menyatakan ” Jika 
seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau 
pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka 
pembebasan itu di muka Hakim Perdata tidak dapat  

dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti 
rugi” 

 

III. KESIMPULAN 
Menurut Vos, Pompe, dan Satochid Kartanegara, 

Onrechtmatig adalah identik dengan wederrechtelijk 
dalam pengertian faham kemasyarakatan atau 
melawan hukum materiil dengan bersandar pada 
penafsiran onrechtmatig  ajaran luas (Lindenbaum – 
Cohen Arrest ). Ketentuan pasal 38 butir C UUTPK 
jelas mengikuti proses acara perdata berdasarkan 
pasal 1865 KUHPerdt. 
       Gugatan perdata/ganti rugi atas dasar 
”onrechtmatige daad ” tidak serta merta 
mengakibatkan adanya ” unsur kesalahan ” pada 
penggugat. Hal ini telah dipertegas dalam Arrest 
Hoge Raad  Pelanggaran Lalu Lintas tanggal 9 
Desember 1966.  

Salah satu  akibat yang timbul atas 
onrechtmatige daad tidak selalu berupa gugatan 
ganti rugi, tetapi dapat pula berupa ” gugatan 
terhadap pernyataan adanya gugatan oleh hukum” 
yang diimplimentasikan melalui  Arrest Hoge Raad 
tanggal 30 Maret 1951. Ketentuan ini dapat 
dipergunakan untuk melaksanakan gugatan perdata 
atas dasar pasal 32, 33, dan pasal 34 UUTPK  dari 
kata-kata ”untuk dilakukan gugatan perdata ”.  
Sedangkan putusan bebas sebagaimana tertuang 
dalam pasal 32 ayat (2) UUTPK tidak 
menghapuskan hak menggugat kerugian atas 
keuangan negara, hal ini jelas identik dengan 
ketentuan pasal 1919 KUHPerdt.  
        Berbicara  tentang asas-asas pembuktian dalam 
proses acara perdata, salah satunya    dikenal dengan 
asas ” Clear and Convincing Evidence” dimana 
yang diputus menang adalah pihak yang bisa 
membuktikan lebih banyak sebagaimana halnya 
dalam asas ” res ipsa loquitur”, dengan 
mengenyampingkan unsur kesalahan yang 
berpedoman pada fakta.  Ketentuan pasal 32, 33, dan 
pasal 34 UUTPK tampak pada frasa ” secara nyata 
telah ada kerugian negara dengan penyerahan berkas 
hasil penyidikan dan/atau salinan berkas berita acara 
sidang”,  sangat memungkinkan menggunakan asas-
asas ini asal ditunjang dengan alat-alat  bukti  untuk 
memperkuat. 

   Jenis alat –alat  bukti  dalam hukum acara 
perdata salah satunya dikenal dengan ”persangkaan” 
sebagai accessory evidence yang masih harus 
ditunjang dengan alat bukti lainnya.  Penyerahan 
berkas perkara hasil penyidikan/salinan berkas  berita 
acara sidang  untuk menunjukkan bahwa ” secara 
nyata telah ada kerugian negara ” dikatagorikan 
sebagai alat bukti persangkaan Praesumptio Juris . 
Alat bukti ini harus  ditunjang dengan alat bukti 
lainnya berupa Surat Keputusan BPK tentang  jumlah 
kerugian negara hasil pemeriksaan BPK beserta 
bukti-buktinya, yang  merupakan alas hak untuk 
melaksanakan gugatan perdata berdasarkan pasal 32, 
33 dan pasal 34 UUTPK.   
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