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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang selalu menjadi 

perhatian masa, karena tindak pidana korupsi menimbulkan banyak dampak yaitu 

bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu, terhadap generasi muda, 

terhadap politik, terhadap Ekonomi bangsa, dan yang terkahir memiliki bahaya 

untuk birokrasi yang ada di Indonesia.
1
 Dan yang merupakan urgensi adalah 

korupsi dapay merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa, jika suatu proyek 

dijalankan dengan unsur-unsur korupsi  maka pertimbuhan ekonomi yang 

diharapkan tidak dapat tercapai.
2
 

Oleh karena itu dilakukan upaya pemberantasan korupsi yang sudah 

dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, berbagai cara yang 

dilakukan contohnya seperti sanksi yang diperberat,
3
 dibentuknya lembaga Komisi 

Pemberantasan Korupsi, adanya peradilan khusus mengenai tindak pidana korupsi 

dan upaya-upaya lain yang sudah dilakukan oleh pemerintahan untuk memberantas 

adanya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. 

Tindak pidana korupsi pada dasarnya digolongkan menjadi beberapa bentuk 

berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak 

pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu  

a. Merugikan Keuangan Negara yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 
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b. Suap Menyuap yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), 

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, 

Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13. 

c. Penggelapan dalam Jabatan yang diatur di dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 

huruf a, b dan c 

d. Pemerasan yang diatur di dalam Pasal 12 huruf e, g, h. 

e. Perbuatan curang yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d, 

Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h 

f. Benturan Kepentingan dalam pengadaan yang diatur di dalam Pasal 12 huruf i 

g. Gratifikasi yang diatur di dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C 

Dengan berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi tersebut maka tindak 

pidana korupsi masuk sebagai salah satu tindak pidana khusus dengan demikian 

penyelesaian tindak pidananya menggunakan pengadilan khusus. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

tindak pidana Pemberantasan Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 

lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.
4
 

Dengan demikian perlu pengaturan mengenai pengadilan Tindak Pidana Korupsi di 

dalam suatu undang-Undang sendiri. Jadi pengadilan tindak pidana korupsi 

merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan 

pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara 

tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. 

Pengadilan tindak pidana korupsi ini berada di setiap ibu kota provinsi. 
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 Kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi yang hanya berada di setiap 

ibu kota provinsi tersebut ternyata menimbulkan masalah dalam penerapannya di 

Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia,
5
 

dengan demikian hal ini akan mempengaruhi proses penanganan tindak pidana 

yang berada di ibu kota provinsi yang di dalamnya termasuk sarana dan prasaran 

dan biaya penanganan perkara. Hal ini pada dasarnya diatur di dalam asas 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009b tentang kekuasan kehakiman. 

Salah satu contoh dari kenyataan empiris tersebut yaitu terjadi di Kabupaten 

Flores Timur dimana di dalam Kejaksaan Flores timur jika menyelesaikan perakara 

tindak pidana dilakukan di ibu kota provinsi yaitu Kupang, sementara itu antara 

Kupang dan Flores Timur berbeda pulau dengan demikian diperlukan transportasi 

udara untuk setiap melakukan persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Hal 

ini tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena setiap perkara yang diselesaikan 

harus menjalani sidang setidaknya 5 kali, bahkan terkadang untuk korupsi dibawah 

100jt antara tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan biaya melaksanakan 

perkara lebih besar dari kerugian negara. 

Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian ini karena 

penanganan tindak pidana korupsi ini pada dasarnya mengalami suatu permasalah 

yang dimana penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak 

dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya yang menyebabkan beban 

anggaran pelaksanaan proses peradilan yang besar di instansi Kejaksaan. 

Oleh karena itu penulis tertarik menulis tesis dengan judul “TINDAK 

PIDANA KORUPSI STUDI: EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI PADA KEJASAAN NEGERI FLORES TIMUR.” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah penanganan tindak pidana korupsi pada Kejasaan Negeri Flores 

Timur? 

2. Bagimanakah efektifitas penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri 

Flores Timur? 

3. Bagaimanakah konsep penanganan tindap pidana korupsi di Kejaksaan Negeri 

Flores Timur kedepan? 

 
 

 

C. Tujuan Penulisan 

Sementara itu, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan penanganan tindak pidana 

korupsi pada Kejasaan Negeri Flores Timur 

2. Untuk mengeksplanasikan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di 

Kejaksaan Negeri Flores timur 

3. Untuk mengaksplanasikan konsep penanganan tindap pidana korupsi di 

Kejaksaan Negeri Flores Timur kedepan 

 
 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Hasil peelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan Ilmu Hukum khus, terutama mengenai tindak pidana korupsi 

studi: efektivitas penanganan tindak pidana korupsi pada kejasaan negeri flores 

timur 
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2. Dapat mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana korupsi pada kejasaan 

negeri flores timur. Serta dapat memberikan pandangan pembaca dan penulis 

yang mempunyai masalah serupa. 

3. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.
6
  Hal ini disebakkan di dalam penelitian 

ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan kaidah yang 

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-

lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam 

masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, yang 

termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.     

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dilihat keterkaitan antara faktor 

hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Flores Timur 

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive, yang didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan, yaitu : pertama, karena didaerah ini merupakan 

kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota provinsi 

Kupang, Kabupaten Flores Timur terletak di pulau Nusa Tenggara Timur dan 

berbeda pulau dengan Kupang dengan demikian terdapat transportasi darat, laut 

dan udara di Kabupaten Flores Timur.
7
 Kedua, karena adanya perbedaan pulau 

tersebut maka untuk menyelesaikan perkara Korupsi mengharuskan melakukan 

penyelesaian perkara ke Tipikor yang ada di ibu Kota provinsi; Ketiga, 

                                                             
6
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Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3. 
7
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menyelesaikan perkara korupsi membutuhkan biaya yang banyak karena untuk 

menjalani persidangan karena memerulakn beberapa kali persidangan. 

3. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud 

menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf 

tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang 

terkait dengan objek yang diteliti, yaitu karakteristik penanganan tindak pidana 

korupsi pada Kejasaan Negeri Flores Timu dan juga efektivitas penanganan tindak 

pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores timur 

4. Jenis Data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sember 

yang berbeda, yaitu:  

a. Data Primer 

Data primer merupakan data-data yang berasal dari sumber data utama, 

yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,
8
 dari pihak-pihak yang 

terlibat dengan objek yang diteliti yiatu penyelesaian perkara tindak pidana Korupsi 

di Kejaksaan Negeri Kabupaten Flores Timur.  

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan 

situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, dengan menentukan informan 

dan situasi soisal awal terlebih dahulu.
9
 Penentuan informan awal, dilakukan 

terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria yaitu:   

(1) Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui 

proses enkulturasi;  

(2) Mereka yang sedang terlibat di dalam kegiatan yang tengah diteliti dan; 

(3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai 

informasi.
10

  

                                                             
8
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112 

9
 Sanapiah Faisal, 2007, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo. hal 56. 

10
 Ibid, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, The Etnographic Interview, Dialihbahasakan 

oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode Etnografi.  Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 

hal. 61. 
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Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal 

adalah: (1) Kejaksaan Negeri Kabupaten Flores Timur (2) Pengadilan Negeri 

Tindak Pidana Korupsi Kupang  

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-

informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan 

prinsip-prinsip snow bolling
11

 dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas. 

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan 

mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan 

diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (a) situasi sosial yang tergolong 

sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya 

memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.
12

Wawancara dan observasi tersebut 

akan dihentikan apaila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari 

setiap penambahan sampel yang dilakukan.
 13

  

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:  

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, 

arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan focus 

permasalahannya yang berupa: 

a. Data jumlah perjalanan dinas Jaksa di kejaksaan Flores Timur Tahun 2019. 

b.  Data jumlah perjalanan dinas Jaksa di kejaksaan Flores Timur Tahun 2019 

untuk menangani kasus tindak pidana Korupsi. 

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang 

dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan kejaksaan yang terkait dengan fokus 

permasalahannya yaitu berupa: 

a. Data Jumlah tindak pidana Korupsi di Kabupaten Flores Timur tahun 2019 

b. Data Jumlah penuntutan tindak pidana Korupsi di Kabupaten Flores Timur 

5. Metode Pengumpulan Data 
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Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 

tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang 

dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Yaitu dengan cara mencari, menginfertarisir dan juga mempelajari arsip, 

dokumen-dokumen resmi, dan publikasi dari lembaga-lembaga dan data 

sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian. 

b. Wawancara & Observasi 

Dilakukan dengan wawancara yang mendalam dan intensif di dalam 

berbagai situasi terhadap informan.
14

 Dan observasi tidak terstruktur, yang 

ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi.  Kedua cara 

yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk 

memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang 

tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada 

satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan 

elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan 

tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan 

elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan 

tertentu. 

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen 

penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan 

tape recorder.  

7. Metode Analisis Data  

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 
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Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian 

ini analisis akan dilakukan dengan  metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini 

analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis 

taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan 

dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan  sebagai berikut :  pertama akan dilakukan 

analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh  

gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok 

permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan 

ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.  

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan 

analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tetentu yang berguna 

dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran 

semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing 

domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang 

berkesamaan disuatu domain. 

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu 

analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan  hubungan internal yang telah 

difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari  

kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain 

(melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu 

domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain 

(melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang 

komprehensip, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti
15

.  

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan 

keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang 

dilakukan melalui dua cara, yaitu : pertama, dengan menggunakan teknik triangulasi 

data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) 
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membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda 

stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan; Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.
 16

 

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya 

akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke 

dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi 

lain.  Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa 

asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang 

sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang 

relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya. 

 

F. Sistematika Penulisan  

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan, dan sistimatika Penelitian   

BAB II Landasan teori, yang berisi mengenai teori efektifitas, teori peradilan 

pidana, teori tindak pidana korupsi, teori tentang kejaksaan republic Indonesia 

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi diskripsi pembahasan 

terkait rumusan masalah (1) bagaimanakah karakteristik penanganan tindak pidana 

korupsi pada Kejasaan Negeri Flores Timur? (2) Bagimanakah efektifitas 

penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Flores timur? 

BAB IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.  

 

 

 

                                                             
16

 Sanapiah Faisal, Op. Cit. hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, The Etnographic 

Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode  Etnografi.  Tiara 

Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998. 


