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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah              

Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Menurut pendapat 

Wirjono Prodjodikoro
1
 menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota 

masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan 

keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Salah satu hukum 

yang mengatur pelanggaran-pelanggaran perbuatan manusia adalah hukum 

pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. 

Secara yuridis tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana. 

Jenis-jenis pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:
2
  

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  dibedakan antara 

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 

dalam Buku III. Pembagian pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran“, dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam 

perundang-undangan secara keseluruhan.  

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam pidana formil (formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana 

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.  

 

Pidana Materiil adalah pidana yang dianggap telah selesai dengan 

ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

                                                 
1
 Wirjono Prodjo Dikoro, 2002, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Rafika 

Aditama, hal.14. 
2
  R. Soesilo, 1997, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi 

Penegak Hukum), Bogor: Politela, hal. 3. 
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undang-undang. Pidana Formil adalah tindak pidana yang dianggap telah 

selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
3
  Misalnya Pasal 362 KUHP 

yaitu tentang pencurian. Pidana materil inti larangannya adalah pada 

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.  

Dewasa ini masih ramai terdengar terjadinya korupsi yang telah 

merambah di semua  sektor pemerintahan (dalam arti luas) baik dalam bidang 

legislatif, eksekutif  bahkan yudikatif termasuk bidang kepengacaraan. 

Meningkatnya para pejabat yang melakukan korupsi membuat pemerintah 

dalam membuat undang-undang tentang korupsi mengalami perubahan untuk 

mencapai kesempurnaan hukum dalam menangani tindak korupsi.  

Istilah korupsi masuk dalam istilah yuridis di Indonesia dimulai pada 

tahun 1957 saat pidana korupsi diatur dalam Peraturan Penguasa Militer 

Nomor PRT/PM/06/1957. Untuk menyempurnakan aturan penguasa perang 

ini maka munculah Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 

Selanjutnya, keluar Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1971 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 dan diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Beberapa kemajuan dalam 

Undang-Undang ini adalah: (1) Dikenal adanya korupsi aktif dan korupsi 

pasif; (2). Percobaan, permufakatan, dan pembantuan tindak pidana korupsi 
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 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya 

Bhakti, hal. 11.  
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diancam pidana sebagaimana pelaku korupsi; (3) Adanya ketentuan yang 

mempermudah pembuktian dengan dipakainya prinsip pembuktian terbalik 

yang terbatas dan adanya ketentuan yang memprioritaskan penanganan tindak 

pidana korupsi.
4
 

Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan sulitnya memberantas 

korupsi di negara Indonesia, seperti: penegakan hukum yang lemah 

(rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum), administrasi 

birokrasi yang membuka peluang (perijinan, kewenangan yang luas, 

merangkai birokrasi), gaji rendah, peluang terbuka, kesenjangan gaji, 

rendahnya etika dan moralitas. Dalam menangani tindak korupsi telah 

melibatkan sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan 

penanggulangan korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Pengadilan, BPK, serta BPKP, dan juga Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi.  

Penanganan kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh KPK. Banyak 

kasus yang ditangani oleh KPK, seperti pada tahun 2011 KPK menyeret 

empat orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimasukkan ke dalam 

penjara karena terlibat kasus suap dalam pemilihan Deputi Senior Bank 

Indonesia. Demikian pula pada hakim yang menangani perkara Gayus 

Tambunan dan seorang hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

Jakarta yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat kasus suap. 

Berita lainnya, seorang Jaksa yang telah dipidana karena terlibat menerima 

                                                 
4
Topo Santoso, 2011, Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam 

Mewujudkan Good Governance, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, hal. 4. 
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suap yang dilakukan oleh Artalita Suryani. Belum lagi pejabat eksekutif yang 

tidak terhitung jumlahnya termasuk kepala daerah di seluruh Indonesia (sudah 

ada sekitar 30 orang Kepala Daerah yang terlibat kasus korupsi). Bahkan 

Presiden Soesilo Bambang Yudoyono sampai membentuk Satuan Tugas 

Pemberantasan Mafia Hukum karena gejala ini.
5
 Atas dasar inilah maka 

penulis tertarik untuk membahas masalah korupsi ini mulai dari faktor-faktor 

penyebabnya, pertanggungjawaban si pelaku serta usaha-usaha 

penanggulangannya. Karena tindak pidana korupsi telah ditetapkan sebagai 

suatu “extra ordinary crime”, maka pengadilan yang menanganinya juga 

haruslah “extra ordinary court”. Lahirlah kemudian Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan 

TIPIKOR). Dalam upaya pemberantasan korupsi, maka tugas-tugas, 

wewenang KPK dan Pengadilan TIPIKOR menarik untuk dibahas. 

Hal tersebut terjadi di Pengadilan negeri Semarang dengan putusan 

Nomor: No.78/Pid .sus /2011/PN- TIPIKOR-Smg, yang mengadili H. Untung 

Sarono Wiyono Sukarno, SH Mantan Bupati Sragen Periode 2001 – 2006, 

2006 – 2011. Pada surat keputusan tersebut menjelaskan dakwaan kepada 

Sarono Wiyono Sukarno bahwa dalam kurun waktu 2003 – 2010 te lah 

melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Terdakwa 

                                                 
5
Noldy Mohede, “Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia” dalam 

Jurnal Hukum, 

https://www.google.com/#q=Noldy+Mohede%2C+%E2%80%9CTugas+dan+Peranan+ 

Komisi+Pemberantasan+Korupsi+di+Indonesia%E2%80%9, diunduh Selasa, 3 Juni 2014, 

pukul 21:43 WIB. 

https://www.google.com/#q=Noldy+Mohede%2C+%E2%80%9CTugas+dan+Peranan
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melakukan pinjaman ke BPR Djoko Tingkir kepada Pemerintah Kabupaten 

Sragen, akan te tapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar   

Rp 36.376 .500 .000. - (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam 

juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai 

pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi 

langsung dipergunakan untuk keperluan di luar kepentingan Pemerintah 

Kabupaten Sragen. Hasil keputusan antara lain Terdakwa Untung Sarono 

Wiyono Sukarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair 

maupun Dakwaan Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari segala 

dakwaan.
6
  

Keputusan dibebaskannya terdakwa dari tuntutan korupsi dengan 

pertimbangan, bahwa penempatan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten 

Sragen di PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang mempunyai 

tujuan yang tidak sama. Penempatan di PD BPR Djoko Tingkir di lakukan 

untuk menambahkan dana/menginvestasikan dana. Perbuatan ini sesuai 

dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatakan bahwa, “Pemerintah Daerah 

dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau 

untuk investasi lainnya, sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi 

peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas 

Pemerintah Daerah” serta ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan 

                                                 
6
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78/Pid .sus /2011/PN- 

TIPIKOR-Smg 
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Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Uang 

milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, 

sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah”.
7
  

Keputusan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan 

Agama, lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam kasus tindak pidana lainnya, 

yaitu kasus penipuan dan pemalsuan dalam persidangan hakim bebas pada 

terdakwa.  

Putusan lepas ini terjadi Ir. Stefanus Suryo Cahyono dengan dakwaan 

dalam perkara penipuan dan pemalsuan. Data ini diperoleh dari Pengadilan 

Negeri Surakarta berdasarkan putusan No.23 /Pid /B/2012/PN.Ska dalam 

perkara penipuan dan pemalsuan, Terdakwa Ir. Stefanus Suryo Cahyono telah 

melakukan, perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu 

barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain 

dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, 

Permasalahan pada putusan bebas dalam kasus pidana korupsi dan 

putusan lepas pada kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan merupakan 

wewenang hakim. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan 

negara, eksistensi dan peranan ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai 

peradilan negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan 

                                                 
7
 Ibid, hal. 25. 
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menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Negara Republik Indonesi tahun1945. Pengaturan tentang kekuasaan 

kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam 

undang-undang Hukum positif yang mengatur sistem kehakiman di Indonesia 

saat ini adalah undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
8
 Undang-undang ini 

mencabut berlakunya beberapa undang-undang tentang kekuasaan kehakiman 

yang berlaku sebelumnya. 

Banyak aspek yang harus dievaluasi sehingga kewibawaan pengadilan 

Tipikor dalam menghukum berat koruptor tetap terjaga. Pertama, 

memperketat pola rekrutmen calon hakim Tipikor. Materi ujian yang berkutat 

pada soal-soal kemampuan dasar, tes bakat skolastik, penguasaan hukum 

formil dan materiil, serta jebakan konsistensi dalam bentuk psikotest 

selayaknya dikembangkan dengan lebih menekankan landasan moral dalam 

bentuk, misalnya, menelusuri riwayat dan rekam jejak di masyarakat. Ini 

sebagai otokritik karena proses seleksi yang mengutamakan kemampuan 

intelektual tetapi mengabaikan kecakapan moral. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini dipilih judul: 

PUTUSAN BEBAS DAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA 

TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA.  

 

 

 

                                                 
8
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman 

(lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076).   
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah  

  Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak terlalu 

luas dan tidak menyimpang dari pokok masalah yang ditentukan, maka 

dalam penelitian ini akan difokuskan kepada kekuasaan hakim yang 

memberikan keputusan pengadilan. Sebagai peradilan negara, maka hakim 

dalam tugas dan fungsinya menerapkan berlakunya uandang-undang. 

Kekusaan hakim dalam memberikan keputusan kepada pelaku pidana 

dapat berupa putusan bebas dan lepas.   

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Dasar hukum apa sajakah yang membuat hakim memberikan putusan 

bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada pelaku 

pidana?  

b. Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim memutus bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum pada pelaku pidana?  

 

 

C.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai 

dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:  
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a. Untuk mengetahui dasar hukum yang membuat hakim memberikan 

keputusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan bebas pada 

pelaku pidana. 

b. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pada pelaku tindak 

pidana 

2. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari 

hasil penelitian adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan bahan kajian dalam bidang hukum, sehingga 

dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya hukum dalam 

bidang peradilan pidana. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan pentingnya memahami hukum tindak pidana, 

khususnya dalam pidana korupsi serta pidana penipuan dan 

pemalsuan. 

  

D.   Kerangka Pemikiran  

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab 

di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa 

memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara 
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baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, 

korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “white collar crime” atau 

kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah 

menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, 

“white collar crime” mampu menarik perhatian masyarakat karena para 

pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai 

orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat 

kemelaratan dalam masyarakat.
9
 

Penegakan hukum terhadap pidana korupsi, Indonesia telah membentuk 

pengadilan khusus tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 30 

tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62. Pembentukan 

pengadilan tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan tersendiri, 

karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak mengamanatkan dibentuknya 

pengadilan khusus tindak pidana korupsi, tetapi mengamanatkan dibentuknya 

komisi independen pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 43 ayat 1). 

Kemudian diterbitkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum pembentukan 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat menjadi KPK. 

Ide pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi muncul dalam 

proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dimuat dalam 

                                                 
9
Dwiki Oktobrian, 2013, Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di 

Indonesia Pada Era Reformasi, (Skripsi tidak diterbitkan), Porwokerto: Universitas Jenderal 

Soedirman, hal. 1. 
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Bab VII tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Pasal 53 sampai dengan 

Pasal 62. Pembentukan Pengadilan Korupsi dimuat dalam Pasal 53 dikutip 

selengkapnya: 

Pasal 53 

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana 

korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak 

pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

 

Hukum di Indonesia dalam menangani pidana korupsi ada dua lembaga 

pengadilan, yaitu Pengadilan Tipikor dan pengadilan umum. Pengadilan 

Tipikor dibentuk sejak Tahun 2004 untuk memeriksa dan mengadili perkara-

perkara korupsi tertentu dengan kualifikasi: (i) melibatkan para aparat 

penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitanya 

dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

atau penyelanggara negara; (ii) mendapatkan perhatian dan meresahkan 

masyarakat; (iii) merugikan keuangan negara paling sedikit satu miliar 

rupiah.
10

  

Sementara itu pengadilan umum juga mengadili perkara korupsi secara 

umum di luar ketentuan yang disebutkan di atas. Dasar pembentukan 

Organisasi Pengadilan Umum mengacu pada ketentuan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

                                                 
10

 Ibid, hal. 22. 
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Umum. Pembentukan Pengadilan Tipikor mengacu pada ketentuan Undang-

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
11

 

Hukum materiil dan hukum formal yang diterapkan di kedua 

pengadilan tersebut sama yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. Perbedaanya terletak pada komposisi hakim dan input 

perkaranya. Di pengadilan Tipikor terdapat unsur hakim ad-hoc, yang berasal 

dari hakim non-karir, sedangkan di pengadilan umum semuanya dari hakim 

karir. Input perkara di Pengadilan Tipikor didasarkan dari hasil penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan dari KPK, sedangkan di Pengadilan Umum 

berasal dari kepolisian dan kejaksaan.
12

  

Tiga sebab terakhir yang paling dominan ditemui dari sejumlah putusan 

hakim yang menjatuhkan vonis tidak bersalah bagi para pelaku korupsi. 

Kondisi ini makin diperparah akibat lemahnya pengawasan internal yang 

dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para hakim di semua lingkungan 

peradilan. Pada sisi lain keberadaan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas 

eksternal sejauh ini kurang diperhitungkan (dan cenderung diabaikan) oleh 

hakim-hakim akibat dipangkasnya kewenangan KY dalam mengawasi hakim 

melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
13

 

                                                 
11

 Ibid, hal. 27. 
12

 Ibid, hal. 31. 
13

 Ibid, hal. 18. 
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Tindak pidana formil lainnya yaitu pidana penipuan dan pemalsuan. 

unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana: (1) Dilakukan 

dengan sengaja, (2) Perbuatan yang dilakukan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain, (3) Dilakukan dengan melawan hukum, (4) Menggerakan 

orang lain dengan alat penggerak atau pembujukan berupa memakai nama 

palsu atau keadaan palsu dengan rangkaian kata-kata bohong, dan (5) dengan 

cara itu orang menyerahkan sesuatu barang membuat hutang menghapuskan 

piutang. 

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan 

penipuan (oplichthing) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum 

dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap 

harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal 

mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Pemalsuan 

merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH. 

Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk 

pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya 

pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana sampai 

dengan Pasal 276 KUHPidana. 

Permasalahan pada putusan bebas dalam kasus pidana korupsi dan 

putusan lepas pada kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan merupakan 

wewenang hakim. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan 

negara, eksistensi dan peranan ditetapkan dengan undang-undang. 
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E.   Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Metode 

merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung suatu teknik 

yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
14

 Penelitian 

adalah penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu; penelitian 

tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui 

penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga 

diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.
15

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas mengenai metode dan penelitian, 

dapat diambil kesimpulannya bahwa metode penelitian adalah suatu cara 

yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu 

penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh 

pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan.  

1.   Metode Pendekatan 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

hukum yuridis empiris. Peneliti selain mempelajari beberapa perundang-

undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam 

rangka guna memperoleh data yang dibutuhkan dan dalam rangka 

mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan. 
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Lexy J. Moelong, 2013, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 

hal.11. 
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 Ibid, hal. 11. 
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2.   Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.
16

 

3.  Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu 

Pengadilan negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta. 

4.   Jenis Data   

a. Data primer 

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan 

yang diambil melalui wawancara secara sistematis dan terarah dengan 

pihak-pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang 

objek yang diteliti. 

b.   Data sekunder 

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan 

menganalisis bahan hukum yaitu: 

1) Bahan hukum primer 

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) 

                                                 
16

Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

Raja Grafindo, hal. 8. 
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b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan Kehakiman (lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076).   

c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literatur yang 

membahas tentang peradilan dalam kasus tindak pidana korupsi 

serta tindak pidana penipuan dan pemalsuan.  

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

diantaranya:  

a) Kamus Hukum  

b) Kamus Bahasa Indonesia 

c) Media Internet 

5.   Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 
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a.   Studi Kepustakaan  

Data ini diperoleh dengan mengumpulkan data yang dilakukan 

melalui peraturan perundang-undangan serta data tertulis dari buku-

buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung  

dengan objek yang diteliti.  

b.   Penelitian Lapangan  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada 

objek penelitian adalah dengan cara interview (wawancara). 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

secara langsung atau tertulis dengan responden.
17

  Responden dalam 

penelitian ini adalah hakim di pengadilan negeri Semarang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.   Teknik Analisis Data  

Tehnik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data yang 

telah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban 

guna memecahkan masalah yang diteliti. Data dalam penelitian ini metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif karena data yang 

ada bersifat kualitatif. Maksud interaktif yaitu peneliti ikut terlibat dalam 

analisis dan membuat kesimpulan penelitian berdasarkan data yang 

diperoleh. 
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 Sumadi Suryabrata, 1992,  Metode Penelitian,  Yogyakarta: Andi Offset, hal. 18. 
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F.   Sistematika Skripsi  

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh 

gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum penulis mengemukakan 

urutan (sistematika) skripsi seperti di bawah ini: 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika skipsi.  

Tinjauan Pustaka berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian 

membahas tentang: (1) Tinjauan Tindak Pidana meliputi (a) Pengertian 

Tindak Pidana, (b) Jenis-Jenis Tindak Pidana, (3) Tindak Pidana Korupsi, 

dan (d) Tindak Pidana Penipuan dan Pamalsuan. (2) Tinjauan Hakim meliputi 

(a) Pengertian Hakim, (b) Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Hakim, (c) 

Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara, (d) Bentuk-

bentuk Putusan Hakim, (e) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam 

Memutuskan Perkara.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas tentang (1) Pengaturan 

Tindak Pidana Korupsi yang Berlaku di Indonesia dan Tindak Pidana 

Penipuan dan Pemalsuan. (2) Dasar hukum yang membuat hakim 

memberikan keputusan lepas dari segala tuntutan hukum dan bebas pada 

pelaku tindak pidana. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim 

memberikan keputusan lepas dari segala tuntutan hukum dan bebas pada 

pelaku tindak pidana. 

Penutup berisi Kesimpulan dan Saran 


