library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Hukum/Konstitusi

KELOMPOK
GRAMEDIA

Dr. (HC) Bambang Setyo Wahyudi, SH, MM. Lahir pada tanggal 26
Agustus 1957 di Kediri, saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI. Memulai karier
di Kejaksaan sejak tahun 1985 dan diangkat sebagai Jaksa pada tahun
1988. Dalam perjalanan kariernya Bambang pernah menduduki
jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Barabai, Inspektur Kepbang III
pada Jam Was Kejagung, Kepala Sub Direktorat TP.Khusus Lainnya
pada Jam Pidsus Kejagung, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro,
Asisten Pengawasan Kejati Jabar, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
Kep.Riau, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala
Kejaksaan Tinggi Sultra, Direktur Perdata pada Jam Datun Kejagung,
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Sekretaris Jam Datun Kejagung. Riwayat Pendidikan Strata
1 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta, Magister
Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI dan Pendidikan informal Business
Laws Of Australia The University Of Melbourne.
Buku ini memberikan warna berbeda tentang Upaya Pemberantasan Korupsi. Selama ini
kita mengenal pemberantasan adalah dengan memidanakan pelaku, padahal ada Upaya
Pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN telah menghasilkan
prestasi yang luar biasa. Buku ini bukan hanya memberikan gagasan segar dalam Upaya
Pencegahan Korupsi, tetapi juga mengesekusi gagasan tersebut. Meski Upaya Pencegahan
Korupsi belum populer, tapi warna berbeda ini harus senantiasa digali dan disajikan.
Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Scan barcode ini, untuk menyaksikan video Indonesia Mencegah

Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia)
Jl. Palmerah Barat 29-37, Unit 1 - Lantai 2, Jakarta 10270
T: (021) 53677834, F: (021) 53698138
E: redaksi_bip@penerbitbip.id
www.penerbitbip.id

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Hukum/Konstitusi

KELOMPOK
GRAMEDIA

Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia)
Jl. Palmerah Barat 29-37, Unit 1 - Lantai 2, Jakarta 10270
T: (021) 53677834, F: (021) 53698138
E: redaksi_bip@penerbitbip.id
www.penerbitbip.id

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

Passion for Knowledge

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

INDONESIA MENCEGAH
Upaya Pencegahan Korupsi
Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan Tun.
Oleh

Bambang Setyo Wahyudi
ISBN

: 978-602-394

Penyunting

: Pujiyono Suwadi
Anas Syahirul
Penyelaras Akhir: Saptono Raharjo
Desain sampul : Aditya Ramadita
Penata Letak
:
©2017, Penerbit Bhuana Ilmu Populer
Jln. Palmerah Barat 29-37, Unit 1 - Lantai 2, Jakarta 10270
Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit Bhuana Ilmu Populer
Kelompok Gramedia
No. Anggota IKAPI: 246/DKI/04
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta
1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau
pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang
hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan
secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang
hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau
pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah).

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Diterbitkan oleh Bhuana Ilmu Populer
Kelompok Gramedia
Jakarta, 2017

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

INDONESIA
MENCEGAH
UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
OLEH KEJAKSAAN BIDANG PERDATA DAN TUN.

Ba mbang Setyo Wahyudi

BHUANA ILMU POPULER
KELOMPOK GRAMEDIA

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

INDONESIA
MENCEGAH
UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH
KEJAKSAAN BIDANG PERDATA DAN TUN.

Ba mbang Setyo Wahyudi

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

BAB I

INDONESIA,
NEGARA HUKUM

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

INDONESIA
MENCEGAH
UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH
KEJAKSAAN BIDANG PERDATA DAN TUN.

Ba mbang Setyo Wahyudi

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

A

NEGARA ADALAH
KESEPAKATAN

1. Lahirnya Negara
Teori terjadinya suatu negara mengatakan bahwa suatu
negara tidak terjadi begitu saja, terdapat suatu proses sebagai
pemenuhan unsur-unsur pembentukan negara. Unsur-unsur itu
meliputi penduduk, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan
dari negara lain. Penduduk, wilayah dan pemerintahan
merupakan unsur primer yang harus dipenuhi sebagai bentuk
eksistensi sebuah entitas yang dinamai sebagai negara.
Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur
tambahan yang menguatkan entitas yang dinamai sebagai
negara dalam masyarakat dunia internasional1.
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara
adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan
untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan
menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat2.
Kesepakatan masyarakat internasional memandang
penting syarat minimal berdirinya suatu negara yaitu adanya
suatu wilayah, penduduk dan pemerintah. Mengenai

1

Hendra Nurtjahjo, Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen,
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.31 - 32.
2
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
2005, hlm. 38.
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syarat kedaulatan, beberapa sarjana hukum internasional
memandang tidak mutlak. Alasanya adalah ada negara-negara
yang tidak merdeka sepenuhnya dapat mengadakan hubungan
internasional sehingga dapat dianggap sebagai pribadi. Walau
bagaimanapun tetap diakui bahwa kedaulatan merupakan
unsur penting bagi suatu negara. Tanpa faktor kedaulatan
suatu negara tidak dianggap memiliki kesempurnaan dalam
kecakapan dan hak untuk mengatur kepentingannya kedalam
dan keluar3.
Di samping persoalan kedaulatan, berdirinya suatu negara
juga menimbulkan persoala lain yang cukup rumit yaitu
masalah pengakuan. Pentingnya pengakuan ternyata membuka
lebar peluang bagi negara-negara tertentu untuk melakukan
intervensi terselubung terhadap negara atau pemerintah baru.
Disini yang jadimasalah adalah apabila negara atau pemerintah baru itu muncul secara institusional, seperti melalui proses pemberontakan. Dalam kasus-kasus seperti ini praktekpraktek pengakuan yang dilakukan oleh negara-negara besar
seperti Amerikia Serikat, membuktikan bahwa pengakuan itu
diberikan bukan berdasarkan pertimbangan kelayakan secara
hukum, melainkan berdasarkan kepentingan politik. Karena
itu kita banyak menemukan tindakan pemberian pengakuan
yang terburu-buru (kasus Israel dan Panama) dan penolakan
pemberian pengakuan yang berlarut-larut (kasus RRC dan
Uni Sovyet). Negara-negara Amerika Latin dan Amerika
Tengah banyak mengalami kesulitan akibat dari tindakan
pemberian pengakuan oleh negara-negara besar seperti
Amerika. Pengakuan prematur Amerika terhadap Panama
yang memisahkan diri dari Mexico dan penangguhan pemberian pengakuan terhadap rejim Oregon di Mexico yang

3

Yuli Fachri, Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional. Jurnal Antar Bangsa
Vol.2 No.2 Juli 2003. hlm.1
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sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk diakui dapat dinilai sebagai campur tangan atas urusan negara lain4.
Kasus-kasus di atas membuktikan penyalahgunaan pengakuan. Pengakuan tidak digunakan sebagai perangkat hukum
untuk mengatur interaksi antar negara secara harmonis dan
normal melainkan difungsikan sebagai perangkat politik untuk
memburu kepentingan nasional negara bersangkutan5.
Dalam mengamati perilaku negara-negara terhadap
pengakuan akan terlihat jelas terjadinya perbenturan antara dua
hal yaitu kepentingan untuk mamatuhi hukum internasional
dengan kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan
nasional. Secara yuridis normatif pengakuan merupakan
salah satu norma yang mengatur interaksi formal antara
negara-negara berdaulat yang perlu dihormati, sementara
kepentingan nasional merupakan unsur penting bagi setiap
negara dalam memenuhi tuntutan bangsa dan negara. Oleh
karena itu dalam penelitian ini akan digunakan teori dua jenis
teori dasar yaitu teori-teori pengakuan yang akan digunakan
untuk menganalisa ukuran yuridis dari praktek pengakuan
dan teori kepentingan nasional untuk menganalisa pengaruh
kepentingan politik dalam praktek pengakuan6.
Sebagaimana dikatakan oleh pakar Hukum Internasional
Amerika Serikat, MOORE, maka pengakuan berguna untuk
menjamin bahwa suatu Negara baru dapat menduduki
tempatnya yang wajar sebagai suatu organisme politik yang
merdeka dan berdaulat ditengah keluarga bangsabangsa
sehingga ia dapatmengadakan berbagai hubungan dengan
negara-negara lain secara aman dan sempurna, tanpa khawatir
kedudukanya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh
negara-negara yang telah ada7.
4

Ibid. hlm. 1-2
Ibid. hlm. 2
6
Ibid. hlm.:2
7
Setyo Widagdo, Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik, Bayu Media
Publishing, Malang 2008, hlm..220
5
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Sementara itu pengakuan ialah perbuatan politik
dimana suatu Negara menunjukan kesediaannya untuk
mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum
dari pengakuan tersebut8. Kemudian dalam praktek Negara
modern pengakuan bukan sekedar mengetahui (cognition)9
atau lebih daripada suatu pernyataan mengetahui bahwa
suatu negara atau pemerintah memenuhi syarat untuk diakui.
Hal ini dibuktikan dengan fakta, antara lain bahwa mungkin
saja terjadi penundaan sebelum suatu Negara atau pemerintah
diakui, meskipun status Negara atau pemerintah itu tidak
diperlukan lagi. Tujuan praktis pengakuan ialah diawalinya
hubungan resmi dengan Negara-negara lain yang mengakui.
Sekali pengakuan itu diberikan, maka tindakan itu berarti
menghilangkan kemungkinan negara yang mengakui untuk
mempersoalkan kembali syaratsyarat untuk diakuinya negara
atau pemerintah terkait. Sebagai tambahan tentang bentuk
pengakuan tadi, masih terdapat pengakuan terhadap suatu
Negara seperti, pemberontak, organisasi pembebasan bangsa,
pengakuan atas wilayah, traktat baru dan lain-lain. ada juga
pengakuan yang diberikan secara terang-erangan dan secara
diam-diam10 dan terakhir adalah pengakuan secara de jure
dan de facto11.
Dalam literatur-literatur hukum Internasional maupun
hukum tata Negara, secara garis besar dapat ditemukan
beberapa teori terkenal mengenai pengakuan yaitu teori
konstitutif dan teori deklaratif dan teori jalan tengah.

8

Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era
Dinamika Global, Bandung , Alumni, 2000, hlm. 60.
9
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Jakarta, Sinar
Grafika, 2004, hlm. 177
10
John O’Brien, International law, London, Cavendish, 2001, hlm.170
11
I.A. Shearer, Starke’s International Law, London, Butterworth, 1994, hlm. 118
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a. Teori Konstitutif
Menurut pendukung teori konstitutif berpandangan bahwa
suatu negara dianggap lahir sebagai negara baru jika telah diakui
oleh negara lain, artinya sebuah negara belum dianggap ada
sebagai Negara baru sebelum adanya pengakuan dari Negara
lain. Dengan demikian pengakuan semacam itu memiliki
kekuatan konstitutif12. Brownlie mengatakan “Constitutivist
doctrine creates a great many difficulties” 13 Dalam artian
bahwa apa yang dikatakan oleh pendukung teori konstitutif
hanya menciptakan banyak kesulitan, jika teori tersebut
diterapkan. Bahkan teori tersebut semakin tidak populer ketika
pasal 3 Deklarasi Montevideo tahun 1933 tentang Hak-Hak
dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa keberadan politik
suatu Negara bebas dari pengakuan oleh Negara-negara
lain. Pendukung utama teori ini ialah Prof. Lauterpacht yang
menyatakan bahwa “a state is, and becomes, an international
person through recognition only and exclusively”, selanjutnya
ditegaskan pula bahwa “Statehood alone does not imply
membership of the family of nations”, untuk menguatkan sifat
hukum dari perbuatan pengakuan, ia juga menegaskan bahwa
“recognition is a quasi judicial duty and not an act of arbitrary
discreation or a political concession”14.
b. Teori Deklaratif
Pengakuan tidak menciptakan suatu Negara karena lahirnya
suatu Negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan
dalam hal ini pengakuan hanya penerimaan fakta tersebut.
Mereka menegaskan bahwa suatu Negara begitu lahir langsung
12

Malcom N. Shawn., International Law, 2 nd.ed., Cambridge, Grotius
Publication Limited, 1986, hlm. 208.
13
Ian Brownlie, Principles Of Public International Law, 3rd .ed., New York,
Oxford University Press, 1979, h hlm. 93
14
L. Oppenheim, International Law, A Treaties, 8th.ed., London, Longman 1955,
hlm. 125-127
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B

KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA
1. Definisi
Masalah kerugian negara/kerugian keuangan negera masih
menjadi perbedaan susut pandang dalam memutuskan apakah
sebuah tindak merugikan keuangan negara atau merugikan
keuangan negara. Kerugian negara adalah istilah yang sering
digunakan oleh BPK dalam menjalankan tugas pemeriksaan.
Ada hubungan antara kerugian negara dan kerugian keuangan
negara. Hubungan tersebut tertera dalam paragraf keenam,
butir keenam pada Penjelasan Umum Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004, yaitu untuk menghindari terjadinya
kerugian keuangan negara/darah, akibat tindakan melanggar
hukum, atau kelalaian seseorang,dalam undang-undang
perbendaharaan ini, diatur ketentuan mengenai penyelesaian
kerugian negara/daerah. Proses tersebut dapat dimaknai bahwa
proses penyelesaian kerugian negara/daerah di buat dalam
konteks menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/
daerah. Maka efek lanjutan dari kerugian negara/daerah akan
menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah
apabila kerugian negara/daerah tersebut tidak diselesaikan.
Selanjutnya definisi kerugian negara/daerah tidak disebutkan secara spesifik dalam Paket Undag-Undang Keuangan Negara namun istilah keuangan negara telah disebutkan dalam
Undang-Undang tersebut. Dari definisi keuangan negara dapat
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dijelaskan “istilah kerugian keuangan negara” akan menjadi
kerugian terhadap hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang maupun barang yang merupakan milik
negara karena adanya hak dan kewajiban yang melekat pada
negara. Terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan
yang mengatur mengenai kerugian negara, antara lain :
a.
Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai”.
Terdapat lima unsur kerugian negara/daerah, yakni:
1.
adanya pelaku/penanggung jawab;
2.
kekurangan uang,surat berharga,dan barang;
3.
kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;
4.
tindakan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai;
5.
adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.
b.
Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan
Negara”) :
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,
surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi
karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat
negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam
rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh
bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan
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c) Dokumen-dokumen kepemilikan saham pada perusahaan lain, dan sebagainya.
3) Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh
perusahaan dengan pihak ketiga, seperti:
a) Perjanjian utang piutang;
b) Perjanjian kerja sama;
c) Perjanjian dengan Pemegang Saham;
d) Perjanjian dengan supplier, dan sebagainya.
4) Dokumen-dokumen mengenai perijinan dan persetujuan
perusahaan, seperti:
a) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
b) Tanda Daftar Perusahaan;
c) Perijinan dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, dan sebagainya.
5) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan
kepegawaian perusahaan, seperti:
a) Peraturan perusahaan;
b) Dokumen mengenai jaminan asuransi tenaga kerja;
c) Dokumen mengenai ijin tenaga kerja asing;
d) Dokumen mengenai perijinan dan kewajiban pelaporan
mengenai kepegawaian;
e) Dokumen mengenai upah tenaga kerja;
f) Dokumen mengenai kesepakatan kerja bersama, dan
sebagainya.
6) Dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan, seperti:
a) Polis asuransi gedung;
b) Polis kendaraan;
c) Polis mengenai gangguan usaha;
d) Polis untuk pihak ketiga (misalnya konsumen);
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e) Polis koperasi;
f) Polis dana yang tersimpan; dan sebagainya.
7) Dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan, seperti:
a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
b) Dokumen mengenai Pajak Bumi Bangunan;
c) Dokumen mengenai pajak-pajak terutang; dsb.
8) Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau
tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau
sengketa baik didalam maupun diluar pengadilannya.
Di samping melakukan pemeriksaan dokumen, hal-hal lain
yang harus dilakukan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakaan Audit Hukum adalah:
1) Meneliti dokumen yang berkaitan dengan objek.
2) Penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya Pengadilan, Laporan Keuangan, Keterangan
Direksi dan lain sebagainya.
Terhadap keseluruhan dokumen-dokumen dan hal-hal
penunjang lain sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan
pemeriksaan secara obyektif dan seksama apakah sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan
memenuhi prinsip-prinsip Audit Hukum.
F.

Penutup
1. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ini
mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
: 20 Juli 2017
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