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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, yang 

dituding oleh banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, sampai kini belum 

juga ditemukan obat penangkalnya. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang 

hampir telah masuk kedalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem 

penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun 

justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik 

pejabat didaerah hingga level menteri. Sejarah mencatat banyak pemimpin 

yang dipilih oleh rakyat karena mengakat isu pemberantasan korupsi sebagai 

tema sentral kampanye mereka. Sungguh ironis, terlepas apakah mereka 

benar benar anti korupsi, dan pada awalnya berupaya keras untuk 

memberantas korupsi, ataukah mereka hanya sekedar menggunakan isu 

korupsi untuk meraih simpati masyarakat saja, banyak di antara mereka yang 

jatuh akibat kasus korupsi. “Di Indonesia misalnya pada awal kepemimpinan 

presiden soeharto berupaya secara serius memberantas korupsi melalui 

pembentukan lembaga lembaga, tetapi upaya yang bersifat formalistis 

tersebut gagal dan bahkan isu korupsi ikut menjatuhkannya pada tahun 1998. 

Contoh lain di Filipina, presiden Estrada terpilih menjadi presiden melalui 

pemilu yang bebas dan terbuka pada tahun 1998 dengan mengusung isu 
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pemberantasan korupsi pada tahun 2001, Estrada kehilangan kekuasaan 

bahkan dihukum karena keterlibatannya dalam kasus korupsi”.
1
 

Korupsi merusak cita cita mewujudkan pemerintahan yang baik(Good 

Governance) hal ini ditandai dengan melemahnya tanggung jawab penjabat 

publik dalam menjalankan sikap, perilaku dalam melaksanakan tugas pokok, 

yang diberikan kepadanya. Contoh konkret perilaku pejabat publik yang 

menyimpang adalah korupsi. Perilaku menyimpang tersebut dikarenakan 

kurangnya sistem kontrol terhadap akuntabilitas kinerja pejabat publik 

sehingga dengan mudah pejabat publik menyalahgunakan kewenangannya. 

Maraknya kejahatan korupsi diIndonesia menunjukan penegakan 

hukum diIndonesia masih sangat lemah. Penegakan hukum diIndonesia 

cenderung lemah dan serat akan kepentingan politik sehingga banyak kasus 

korupsi tidak tuntas. Lemahnya intergritas pejabat publik memicu konflik 

kepentingan yang mengakibatkan pejabat publik terjerumus kedalam jejaring 

pelaku pelaku korupsi. 

Salah satu agenda reformasi yang dicanangkan oleh para reformis 

adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada waktu 

digulirkannya reformasi ada suatu keyakinan bahwa peraturan perundangan 

yang dijadikan landasan-landasan untuk memberantas korupsi dipandang 

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tersebut dapat dilihat 

dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari 
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Beban Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi 

Arah Kebijaksanaan Pemberantaan dan Penjegahan Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme dan butir c konsideran undang undang Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai 

berikut “Bahwa Undang undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti 

dengan  Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru 

sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak 

pidana korupsi.” 

Tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, maka telah 

disahkan dan diundangkan beberapa peraturan perundangan-undangan 

sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak 

pidana korupsi. Upaya tersebut diawali dengan berlakunya Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan 

Bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. “Konsideran Undang-Undang tersebut 

menjelaskan bahwa praktek korupsi, kolusi, nepotisme tidak hanya dilakukan 

antara Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelanggara Negara 

dengan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan 

masyarakat, berbangsa, bernegara serta membahayakan eksitensi Negara, 

sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya”.
2
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Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya 

Undang-undng Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atau Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. “Konsideran Undang-Undang tersebut secara tegas menyebutkan 

bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau 

Perekonomian Negara yang menghambat pembangunan sosial, sehingga 

harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
3
 

“Tahun 2001 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan 

kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, 

menghindari keragaman peraturan hukum dan memberikan perlindungan 

terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil 

dalam memberantas tindak pidana korupsi”.
4
 

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah tengah krisis 

multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu 

dampak dari kejahatan ini. “Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan 

sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh 

melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan 

melakukan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah 

dan aparat penegak hukum”.
5
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“Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan 

membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga 

pada kehidupan berbangasa dan bernegara. Hasil survey Transparency 

Internasional Indonesia menunjukan bahwa peringkat Indonesia masuk 

ranking 126 dari 180 negara yang disurvey. Hasil penilitian Badan 

Transparency Internasional pada tahun 2008 menunjukan bahwa peringkat 

Indonesia mengalami kenaikan. Naiknya peringkat korupsi Indonesia 

tersebut, karena tahu ini yang disurvey lebih banyak dari tahun sebelumnya, 

yaitu 180 negara, meskipun peringkat Indonesia naik namun fakta ini masih 

merupakan hal yang memprihatinkan. Artinya, upaya memberantas korupsi, 

walaupun perangkat hukum dan berbagai lembaga pengawas dibangun, tetapi 

belum berjalan efektif”.
6
 

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-

mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapankan pada 

masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang 

dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, bagaimana cara 

penanggulangannya, demikian pula perkembangan korupsi. 

Peraturan Perundangan-undangan yang dijadikan alat untuk 

memberantas tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat, namun demikian korupsi makin merajalela, kerugian negara 

tidak hanya jutaan rupiah. Disisi yang lain korupsi tidak hanya memasuki 
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lingkungan eksekutif saja, tetapi juga berkembang dilingkungan yudikatif dan 

legislatif. 

“Semasa orde baru korupsi dilakukan oleh orang-orang disekitar 

pemegang kekuasaan kehakiman. Kencenderungan sekarang melihat ke 

lembaga lembaga legislatif dan tingkat daerah/kota propinsi hingga pusat, 

hampir semua jabatan memerlukan pengesahan dari legislatif sudah punya 

tarif”.
7
 Kegagalan ini sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian 

negara serta menghambat jalannya pembangunan yang berakibat fatal bagi 

bangsa Indonesia yaitu kerusakan sosial yang sulit diperbaiki. 

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke 

tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan 

negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin 

sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan 

masyarakat. “Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat 

keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dalam memberantas korupsi. 

Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat 

yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan 

masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka 

kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa”.
8
 

                                                             
7
Leden Marpaung. 2001. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Penegakan. Jakarta: 

Djambatan, halaman 27 
8
https://www.google.com/search?q=rencana+kpk+terbaru&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-
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Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan 

masyarakat salah satu disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman 

mereka terhadap pengertian korupsi serta dampak buruk yang 

ditimbulkannya. Selama ini kosa kata korupsi sudah popular di Indonesia. 

Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat 

pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum 

sampai pejabat Negara. Namun jika ditanyakan kepada mereka apa itu 

korupsi, jenis perbuatan apa saja yang biasa dikategorikan sebagai tindak 

pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab 

secara benar tentang bentuk / jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh 

undang-undang. 

Tindak pidana korupsi juga merambat kedaerah-daerah di Indonesia, 

dan banyak melibatkan pejabat daerah, “seperti yang terjadi didaerah 

sukoharjo jawa tengah, kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo Djoko Raino 

ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana beasiswa untuk warga 

miskin sebesar 3,4 milyar rupiah untuk anggaran tahun 2009”.
9
 

Keinginan ini timbul setelah melihat kenyataan tersebut, untuk 

mengangkat kedalam skripsi ini, didalam kehidupan bermasyarakat banyak 

terjadi kecurangan-kecurangan dan ketimpang-timpangan dalam kehidupan 

hukum dan kehidupan sosial lainnya, kenyataan tersebut menurut azas 

keadilan dan kepatutan tidak dapat ditolelir. 

                                                             
9
https://www.google.com/search?q=kasus+djoko+raino&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab# 
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Hal-hal di atas, merupakan alasan untuk mengangkat judul tentang 

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN 

PUTUSAN NOMOR : (69/PID.SUS/TPK/2012/PN.SMG)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian yang hendak dilakukan 

harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Hal itu dimaksutkan untuk 

memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian agar mampu mencari 

pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang hendak dicapai didalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan korupsi 

itu. 

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan 

wewenang dalam jabatan dalam perkara Putusan Korupsi itu. 

3. Apa yang menjadi kendala dalam penegakan tindak pidana korupsi 

penyalahgunaan wewenang dalam jabatan tersebut. 
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C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara 

Putusan tersebut. 

b. Untuk mengetahui apa yang mendasari hakim tipikor dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Perkara Putusan itu. 

c. Untuk mengetahui kendala apa yang ada dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana korupsi. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam dalam memahami 

ilmu hukum pada bidang Hukum Pidana terkait tentang Tindak 

Pidana Kotupsi Penyalahugunaan Wewenang dalam Jabatan. 

b. Manfaat Praktis 

Mengharapkan hasil dari penilitian ini dapat memberikan informasi 

dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan inilah yang sering terjadi di 

Indonesia, di mana pejabat melakukan korupsi untuk kepentingan individual, 
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di mana mereka dengan enaknya melakukan korupsi, padahal sudah diatur di 

dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 Pengganti Undang-undang No.30 

tahun 1999 Tentang Pengawasan tindak Pidana Korupsi, tetapi masih tetap 

melanggarnya, banyak dari mereka (koruptor) tidak takut akan dipenjara.  

Apabila kita mengingat kedudukan pegawai negeri dalam kehidupan 

bangsa dan negara pada masa-masa pembangunan ini, mempunyai posisi 

yang penting dan kompleks, bukankah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh pegawai negeri sebagai aparatur 

negara. Tidaklah berkelebihan bila S.P.Siagian dalam bukunya : 

“Administrasi pembangunan: Konsep Dimensi dan Strategi” (1974) menulis 

tentang peranan pegawai negeri di negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia ini, antara lain dikatakan sebagai berikut: “peranan pegawai negeri 

masih sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat oleh karena para 

pegawai negeri itu mempunyai status yang tinggi di mata masyarakat oleh 

karena mereka pada umumnya dipidandang sebagai suatu kelompok elite 

tertentu dimasyarakat”.
10

 

Di dalam ketentuan “Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

disempurnakan dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi”
11

: 

“Setiap orang yang 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 dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara 

                                                             
10

 Victor M. Situmorang,1994, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 

12. 
11

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999, pasal 3, hal 3. 
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paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (duapuluh) tahun atau 

dendan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” 

 

Putusan pengadilan menurut “Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 

dapat berupa pemidanaan .atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 

Dan putusan pengadilan menurut Pasal 191 KUHAP ada 3 macam 

putusan, yaitu : 

a. Putusan bebas 

b. Putusan lepas dari segala tuntutan  

c. Putusan yang mengandung pemidanaan”
12

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian secara hukum yuridis normatif. Pada penelitian bersifat yuridis 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan sekunder. Dalam 

pemaparannya penelitian ini menggunjakan konsep hukum norma-norma 

positif didalam sistem Perundang-undangan hukum nasional. Norma 

sebagai pedoman yang merupakan suatu ketetapan yang dipakai sebagai 
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 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 11, pasal 191. 
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tolak ukur yang tidak boleh diubah yang kemudian dijadikan dasar untuk 

mengukur, menilai atau membandingkan hal ihwal dari sesuatu.  

2. Metode Pendekatan 

Agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, jenis 

penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) “pendekatan 

kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.”
13

 Penulis memilih 

pendekatan kasus dalam penelitian ini dicari alasan-alasan atau 

pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam rangka penelitian ini penulis mengambil lokasi di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo karena pengambilan lokasi ini untuk 

memudahkan penulis, karena di Pengadilan Negeri Sukoharjo 

mempunyai salinan putusan nomor (69/PID.SUS/TPK/2012/PN.SMG) . 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan korupsi diantaranya Undang-undang No 20 tahun 

2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, undang-undang 

nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 
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 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal, 

94. 
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Undang-undang Nomor 46 Tentang Pengadilan tindak pidana 

korupsi, dan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No.69/Pid.Sus/ 

TPK/2012/PN.SMG. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan beupa buku-buku tentang korupsi, hukum pidana, 

internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari, mencatat, dan 

mengumpulkan data serta mempelajaribahan-bahan yang berupa 

buku buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta 

dokumen lainnya yangh berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu mengumpulkan data dengan 

mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait guna 

memperoleh data baik lisan maupun tulisan. 

c.  Metode Analisis Data 

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengola data, dan 

menganalisisnya kemudian dituangkan dengan cara menggunakan 

kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami tulisan ini. 
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F. Sistematika Skripsi 

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya 

harus diuraikan secara sistematis. Agar penulisannya lebih terarah dan lebih 

mudah untuk dipahami, maka diperlukan adanya sistematika yang teratur. 

Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan 

keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci sebagai berikut : 

Pendahuluan, yang didalamnya berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Tinjauan Pustaka yang didalamnya berisikan mengenai pengertian, 

tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang korupsi dan 

tinjauan umum tentang putusan hakim. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yang 

membahas tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi, peertimbangan 

hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dan apa yang menjadi kendala 

dalam penegakan tindak pidana korupsi. 

Penutup, menguraikan simpulan dari hasil pembahasan beserta saran-

saran mengenai permasalahan yang ada. 


