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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi telah mewabah dan ada di mana-mana. Dari masa dulu, masa 

kini hingga masa yang akan datang, korupsi merupakan suatu ancaman serius. 

Tidak ada satupun Negara yang bebas dari korupsi termasuk di Indonesia. 

Namun, yang membedakan kasus korupsi di setiap negara adalah intensitas, 

kuantitas, dan modus operandi, karena tergantung dan dipengaruhi oleh 

peningkatan kualitas dan kuantitas, adat istiadat dan sistem perencanaan 

hukum yang diterapkan masing-masing negara. Hasil survey yang dilakukan 

The Political and Economic Risk Cousultancy (PERC) Ltd., Indonesia adalah 

Negara terkorup daftar 16 negara terkorup di Asia Pasifik  oleh PERC 2010 

sebagai berikut: 

1. Indonesia (terkorup) 
2. Kamboja (korup) 
3. Vietnam (korup) 
4. Filipina (korup) 
5. Thailand 
6. India 
7. China 
8. Taiwan 
9. Korea 
10. Macau 
11. Malaysia 
12. Jepang 
13. Amerika Serikat (bersih) 
14. Hong Kong (bersih) 
15. Australia (bersih) 
16. Singapura (terbersih)1 

                                                
1 Nusantaranews 1 Mei 2011 06.00: Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik “Memalukan” 

dalam http://www.menjelma.com/2012/11/memalukanindonesia-negara-terkorup-asia.html, 
diunduh 12 Februari 2013,  06.00 WIB. 
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Masalah korupsi merupakan ancaman serius bagi perkembangan suatu 

bangsa hingga menjadi bahan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan 

diberbagai kalangan masyarakat. Korupsi merupakan sesuatu yang 

membahayakan bagi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, hingga 

korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap perekonomian 

dan keuangan Negara, karena korupsi memenuhi karakter multidimensi dan 

sangat destruktif, yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.2 

Seorang pembaharu besar dari Cina, Wong An Shih (1021-1986) 

menyebutkan adanya dua sumber korupsi yang selalu terulang, yakni 

buruknya hukum dan buruknya manusia. Korupsi hanya dapat diberantas 

manakala ada hukum yang efektif dan rasional. Usaha penanggulangan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terus dilakukan dengan 

dikeluarkannya berbagai produk legislatif yang berkaitan dengan upaya 

pemberantasan tindak pidana kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) antara 

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.3 

                                                                                                                                 
 

2 Didik Bagiowinadi. Mengikis Budaya Korupsi. Yogyakarta. Yayasan Pustaka Nusatama. 
2003. Hal 1. 

3 Ibid. Hal 8. 
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Menurut Ramli Atmasasmita, korupsi di Indonesia merupakan 

kejahatan luar biasa dengan melihat hasil audit penyimpangan anggaran 

sebesar 50 persen (standart Rp. 164 triliun) semester I tahun 2004 oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK).4 Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 9 

Desember sebagai hari pemberantasan korupsi, tanggal itu juga merupakan 

hari anti korupsi sedunia. Dalam peringatan hari korupsi sedunia dan 

pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi, Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono menerbitkan Intruksi Presiden Nomor  5 Tahun 2004.5  

Berkaitan dengan subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi dapat 

berupa setiap orang dan korporasi. Agar dapat menjangkau berbagai modus 

operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang 

semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-

undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan 

materiil.6  

Korupsi yang terjadi selama ini tidak hanya di pemerintahan pusat, 

tetapi faktanya sekarang tindak pidana korupsi juga merambah di tingkat 

pemerintahan daerah yang rata-rata terjadi di lembaga eksekutif dan legislatif. 

Berkaitan dengan maraknya kasus korupsi di daerah-daerah satu hal yang 

menarik untuk penulis teliti yaitu mengenai kewenangan absolut 

                                                
4 Tempo. Menguras APBD untuk Terdakwa Korupsi, 28 Maret 2005 Hal. 1. 
5 Kompas. Jangan Bunuh KPK: Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi,      

10 Desember 2005. Hal. 1. 
6 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 
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(kewenangan berdasarkan pokok perkara) dari suatu badan peradilan. Kasus-

kasus korupsi di daerah yang biasa mendapatkan perhatian publik di daerah 

adalah kasus yang berkaitan dengan subyek tindak pidana yaitu “setiap 

orang” yang terdiri orang sipil dan orang militer bersama-sama melakukan 

tindak pidana korupsi yang dalam KUHAP disebut sebagai perkara 

koneksitas. 

Dalam Pasal 89 Ayat 1 KUHAP mendefinisikan tindak pidana 

koneksitas adalah  

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang 
termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, 
diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali 
jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan 
persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus dan diadili oleh pengadilan 
dalam lingkungan peradilan militer”.  

 
Perkara koneksitas biasa terjadi terhadap kasus korupsi di lingkungan 

legislatif warisan orde baru yang para legislatornya terdiri dari sipil dan 

militer sebagai contohnya adalah kasus korupsi anggota DPRD. Dari fakta di 

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perkara 

koneksitas yang terjadi khususnya di eks-Karesidenan Surakarta yaitu kasus 

koneksitas yang melibatkan para pimpinan dan anggota DPRD yang terjadi di 

Kabupaten Sragen dengan judul: “PELAKSANAAN PROSES 

PERADILAN PERKARA KONEKSITAS TERHADAP TINDAK 

PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN”.  
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B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam mencapai tujuan 

suatu penelitian ilmiah melalui skripsi ini, terlebih dahulu penulis membuat 

rumusan maslah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara koneksitas 

terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen ? 

2. Bagaimana pelaksanaan dari penyelesaian perkara koneksitas terhadap 

tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen ? 

3. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian 

perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri 

Sragen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka langkah selanjutnya yang 

dilakukan penulis adalah menentukan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan 

perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri 

Sragen. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara koneksitas terhadap 

tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen yang secara normatif 

tata cara pelaksanaannya dalam KUHAP. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan 

Negeri Sragen dalam menangani perkara koneksitas terhadap tindak 
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pidana korupsi tersebut untuk kemudian dapat ditentukan solusi yang 

tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

Setelah menyusun tujuan dari penelitian skripsi ini, maka untuk dapat 

memenuhi manfaat dari suatu penelitian hukum, maka penulis menyusun 

manfaat penelitian yang disusun sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala 

pengetahuan hukum pidana bagi para mahasiswa Fakultas Hukum,  

khususnya mengenai subyek hukum yang berbeda status golongan 

yaitu golongan subyek hukum sipil dan golongan subyek hukum 

militer dalam menghadapi perkara pidana koneksitas terhadap tindak 

pidana korupsi. Perbedaan golongan mengenai subyek hukum perkara 

pidana koneksitas terhadap tindak pidana korupsi dengan tidak 

mengurangi asas persamaan di depan hukum “equality before the 

law”. 

b. Dapat menjadi inspirasi bagi munculnya suatu peraturan baru apabila 

dalam kenyataannya pelaksanaan dari perkara pidana koneksitas 

terhadap tindak pidana korupsi tersebut mengalami kendala-kendala 

dalam pelaksanaanya oleh para aparat penegak hukum. Apabila 

peraturan baru yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana 

koneksitas terhadap tindak pidana korupsi muncul, maka akan 
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menambah perubahan pengetahuan hukum yang lebih 

mengakomodasi kepentingan hukum masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai suatu perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi, di 

mana pelaku dari tindak pidana adalah golongan sipil dan golongan 

militer, maka akan menguji kemampuan profesionalitas aparat 

penegak hukum dalam menentukan kewenangan absolut 

(kewenangan mengenai pokok perkara) yaitu menentukan dan 

menyelesaikan secara tepat terhadap suatu perkara koneksitas atas 

tindak pidana korupsi, apakah diselesaikan di pengadilan di 

lingkungan peradilan umum ataukah di pengadilan di lingkungan 

peradilan militer. 

b. Untuk memberikan suatu pemahaman praktis terhadap masyarakat 

bahwa masyarakat harus mau menerima suatu putusan peradilan 

koneksitas yang di eks-Karisidenan Surakarta khususnya di wilayah 

hukum Kabupaten Sragen yang berbeda apabila subyek hukum di 

mana pelaku dari tindak pidana adalah golongan sipil dan golongan 

militer yang penyelesaiannya dilakukan di peradilan yang berbeda. 

Di Sragen secara empiris perkara koneksitas di selesaikan oleh dua 

peradilan yaitu pengadilan di lingkungan peradilan umum dan di 

pengadilan di lingkungan peradilan militer. Hal inilah yang justru 

menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti Penulis, mengingat 

sesuai Pasal 89 Ayat (1) menjelaskan bahwa hanya satu lingkungan 
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peradilanlah yang berwenang untuk memutus perkara koneksitas. 

Untuk putusan koneksitas terhadap tindak pidana korupsi yang 

diputus oleh peradilan militer para terdakwa  dinyatakan bebas 

sedangkan putusan dari peradilan umum para terdakwa dinyatakan 

bersalah dan dijatuhi hukuman. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Peradilan koneksitas adalah system peradilan terhadap tersangka 

pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer atau dapat juga 

dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yuridiksi peradilan 

umum dan peradilan militer.7 Pasal 89 Ayat (1) KUHAP mendefinisikan 

tindak pidana koneksitas adalah  

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang 
termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, 
diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali 
jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan 
persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus dan diadili oleh pengadilan 
dalam lingkungan peradilan militer”. 

 
Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 

pengecualian dalam Pasal 89 KUHAP di atas terhadap perkara koneksitas 

adalah dalam keadaan tertentu menurut keputusan ketua Mahkamah Agung. 

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah dilihat dari segi kerugian yang 

ditimbulkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-

                                                
7 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. 1993. Hal. 214. 
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Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat empat lingkungan peradilan 

(Peradilan Umum, Peradilan TUN, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer).  

Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP dan POM TNI 

dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka 

masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara 

pidana. Setiap lingkungan paradilan mempunyai kompetensi atau wewenang 

mengadili. Masing-masing lingkungan berdiri sendiri dan terpisah antara 

yang satu dengan yang lainnya, dan mempunyai kompetensi absolute, artinya 

wewenang yang dimiliki satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki atau 

dicampuri oleh lingkungan peradilan lain. Prinsip penggarisan pemeriksaan 

dan peradilan koneksitas, diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan 

umum.  

Untuk menetapkan pengadilan mana yang harus mengadili perkara 

koneksitas, terlebih dahulu diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/ Jaksa 

Tinggi dan Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi terhadap hasil penyidikan 

tim tetap. Jika hasil penelitian menyatakan bahwa titik berat kerugian yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut terletak pada kepentingan 

umum, maka perkara itu harus diadili oleh Pengadilan Umum dalam hal ini 

Pengadilan Negeri. Jika hasil penelitian itu menyatakan bahwa titik berat 

kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terletak pada 
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kepentingan militer, maka perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan 

Militer.8 

Suatu perkara koneksitas yang kewenangan mengadilinya ada dalam 

lingkungan peradilan umum, proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis 

Hakim. Susunan Majelis Hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan umum 

dan hakim anggota dibagi berimbang antara hakim peradilan umum dan 

hakim peradilan militer. Demikian juga sebaliknya, kalau kewenangan 

mengadili perkara ada dalam lingkungan pengadilan militer, maka Majelis 

Hakim pemeriksa terdiri dari Hakim Ketua dari lingkungan peradilan militer 

dan hakim anggota dibagi berimbang antara hakim militer dan hakim 

peradilan umum dengan diberi pangkat militer titular.9   

 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.10 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode 

pendekatan yuridis empiris. Dalam hal ini mengkaji peraturan yuridis 

yang mengatur mengenai hukum acara dalam menyelesaikan perkara 

koneksitas terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHAP. 

                                                
8 R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2005. 

Hal. 203. 
9 Ibid. Hal. 204. 
10 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif, R & D. Bandung. Alfabeta. 2010. 

Hal. 4. 
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Kemudian dari segi empiris mengkaji pelaksanaan penyelesaian perkara 

koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian skripsi di 

Pengadilan Negeri Sragen dengan pertimbangan di  Pengadilan Negeri 

Sragen terdapat perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi yang 

telah berkekuatan hukum tetap (inkrach). 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dari penelitian yang akan dilaksanakan penulis 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainya.11 Dalam 

penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana pelaksanaan 

peradilan koneksitas mengenai tindak pidana korupsi di Pengadilan 

Negeri Sragen. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder.  

a. Data Primer 

         Sumber data primer yaitu data yang bersumber dari masyarakat 

(responden) atau suatu peristiwa. Dalam penelitian ini sumber data 

primer adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian 

                                                
11 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, hal 10. 



12 
 

pelaksanaan perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi  di 

Pengadilan Negeri Sragen yaitu Hakim yang memeriksa dan memutus 

perkara koneksitas yang menjadi objek penelitian 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dari penelitian adalah buku literatur yang 

memuat teori yang relevan dengan penelitian, peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan perkara koneksitas terhadap tindak 

pidana korupsi, majalah ilmiah, hasil penelitian, arsip, surat kabar, 

dokumen pribadi dan atau dokumen resmi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut:  

a. Wawancara 

     Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban, dengan maksud 

tertentu.12 Dalam penelitian skripsi ini penulis mewawancarai Hakim 

Pengadilan Negeri Sragen mengenai pelaksanaan penyelesaian 

perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi.  

 

 

 

                                                
12 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, 

hal 33.  
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b.  Studi dokumen 

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui 

data tertulis dengan mempergunakan content analisis.13 Studi 

dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen, baik itu dokumen 

pribadi ataupun dokumen resmi. 

c. Studi Kepustakaan 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-

buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis. 

6. Metode Analisis Data 

Analisa Data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi suatu laporan.14 Analisis data adalah suatu proses 

pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian 

dasar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis logis, 

sistematis (berurutan), dan yuridis (sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sebagai hukum positif).15 Jadi, analisa ini dimaksudkan untuk 

menganalisa pelaksanaan penyelesaian perkara koneksitas terhadap tindak 

pidana korupsi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen. 

 

 

 

                                                
13 Op. Cit. hal 21. 
14 Sumadi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Yogyakarta :PT. Raja Grafindo Persada. 2004. 

Hal 95. 
15 Ibid. Hal. 95. 
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G. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan hukum yang akan dilakukan penulis menggunakan 

sistematika skripsi sebagai berikut: 

Bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

Dalam tinjauan pustaka Penulis uraikan teori-teori hukum pidana yang 

terdiri dari tinjauan tentang proses peradilan perkara koneksitas, tinjauan 

tentang tindak pidana, dan  tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi. 

Hasil penelitian dan pembahasan berisi mengenai pertimbangan hakim 

dalam menyelesaikan perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di 

Pengadilan Negeri Sragen, pelaksanaan dari penyelesaian perkara koneksitas 

terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen, hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara koneksitas terhadap tindak 

pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen. 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


