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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia mengalami reformasi dalam hukum setelah orde lama dan orde 

baru tidak lagi berkuasa, dalam masa setelah orde lama dan orde baru lengser 

masyarakat indonesia menginginkan adanya reformasi hukum. Langkah awal 

bentuk reformasi hukum dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang dilakukan 

samapai 4 kali amandemen, salah satunya amandemen dalam reformasi hukum 

ialah pada amandemen ketiga dalam pasal 1 ditambahkan ayat ketiga yang 

berbunyi  „Negara Indonesia adalah negara hukum‟
1
. Sehingga dalam saat ini era 

demokrasi dan reformasi masyarakat indonesia tunduk dan patuh terhadap hukum 

tanpa terkecuali. 

Keberadaan hukum ditengah masyarakat merupakan suatu hal yang sangat 

penting, hal ini dikarenakan terdapat hubungan yang erat antara hukum dengan 

manusia dan dengan masyarakat. Hubungan hukum dengan manusia selaku 

pribadi karena untuk menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak milik, 

melindungi kesewenang-wenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan 

bersama manusia lainnya
2
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Dalam menjalankan hubungan tersebut diatas maka diperlukan suatu sifat 

hukum yaitu mengatur dan memaksa, dan hukum mengikat kepada setiap orang. 

Hukum mengatur kehidupan hubungan sesama masyarakat agar tercipta suatu 

keadaan yang kondusif, dan hukum kepada masyarakat yang melanggar hukum 

secara tegas akan memberikan sanksi. Agar hukum kedepannya terus terjaga, 

dihormati, dan ditaati oleh setiap orang, maka hukum tersebut harus berkualitas 

dengan mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai 

dengan aspirasi masyarakat.  

Belakangan hukum ini hukum di indonesia mengalami kegoncangan dan 

ketidakpercayaan dari masyarakat disebabkan banyak produk hukum atau 

putusan-putusan hakim yang dihasilkan baik oleh para penegak hukum maupun 

pemerintah yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat dan tidak 

berkeadilan. Salah satunya dalam hal tindak pidana korupsi, banyak para pelaku 

atau terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas oleh Pengadilan atau 

Mahkamah Agung. 

Padahal sudah menjadi rahasia umum jika tindak pidana korupsi telah 

menjangkit dan memawah ke setiap sendi kehidupan mulai dari kalangan pejabat 

negara sampai dengan masyarakat biasa dan termasuk dalam salah satu bentuk 

kejahatan extraordinary crime. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Fida‟ Abdul 

Rafi
3
 yaitu : 

Ibarat penyakit, Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap 

yaitu elitis, endemic, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi 

patologi sosial yang khas di lingkungan para elite atau pejabat. Pada tahap 
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endemic korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu 

ditahap yang paling kritis, ketika korupsi menjadi sistemik. Setiap individu 

di dalam sistem terjangkit  penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit 

korupsi di bangsa ini telah menjadi dan sampai pada tahap sistemik.  

 

Pemerintah indonesia mulai dari dulu sudah berupaya agar tindak pidana 

korupsi ini bisa diberantas dan dibasmi dari segala sendi kehidupan masyarakat, 

salah satu bentuk semangat pemberantasan korupsi oleh pemerintah ialah dengan 

membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan 

tindak pidana korupsi.  

Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi perlu segera 

dikeluarkan setelah kemerdekaan berdasarkan pada pasal 96 ayat (1) Undang-

Undang Daar Sementara 1950. Adapun perundang-undangan tersebut antara lain 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemerikasaan Tindak Pidana Korupsi yang termuat 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 24 yang 

selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 

tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. 

Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2958, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874, Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat 
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dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250
4
. 

Dengan melihat semangat pemerintah dalam memberantas tindak pidana 

korupsi ternyata tidak diimbangin dengan semangat dari penegak hukum dalam 

menangani, memeriksa, dan memutus kasus tindak pidana korupsi, hal didasarkan 

fakta dan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) putusan hakim dalam 

kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas masih lumayan banyak dibanding 

putusan yang diputus penjara dan dihukum seberat-beratnya.  

Sesuai dengan penyataan salah satu anggota ICW yang dimuat di 

merdeka.com memberikan statetment berupa “Hasil pantauan ICW mencatat 

hingga per 1 Agustus 2012, sedikitnya ada 71 terdakwa korupsi telah dijatuhi 

vonis bebas atau lepas di Pengadilan Tipikor," kata anggota Pengurus Harian 

Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho, di gedung MA, Rabu 

(1/8)
5
”.  

Sehingga dalam hal ini masyarakat terhenyak dan selalu bilang jika hukum 

di indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas, dengan melihat dari banyaknya 

                                                 
       

4
 Ermansjah Djaja (II). 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI 

Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 

juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 

32-33. 

 

       
5
 Vincent Asido Panggabean. 2012. Diakses dari http://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-

terdakwa-korupsi-divonis-bebas-icw-sambangi-ma.html pada tanggal 21-10-2014 pukul 17.00 

wib. 



5 

 

 

putusan-putusan hakim baik ditingkat pengadilan negeri sampai tingkat 

Mahkamah Agung yang tidak mencerminkan keadilan tersebut. Dimana 

seharusnya kasus tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan dipidana dengan 

seberat-beratnya, seadil-adilnya, dan memberikan efek jera kepada pelaku juga 

kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. 

Salah satunya dalam putusan kasasi nomor 1541 K/Pid.Sus/2013 atas 

terdakwa Kartini Hutapea dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam dakwaan 

primer perbuatan terdakwa dikenakan dan diancam pidana dengan pasal 2 ayat (1) 

jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi  yang termuat dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
6
.  

Sedangkan dalam dakwaan subsider perbuatan terdakwa dikenakan dan 

diancam dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
7
.  

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda 

Aceh melalui putusan nomor 27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA terdakwa oleh 

majelis hakim dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer, sehingga 

terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp 

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
8
.  

Namun jaksa penuntut umum tidak menerima putusan tersebut sehingga 

mengajukan banding dan di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui putusan nomor 10/PID-

TIPIKOR/2013/PT-BNA terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 

dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang 

pengganti sebesar Rp 8.293.825.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh 

tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah 

lima puluh lima sen)
9
. 

Atas putusan pengadilan tinggi tersebut terdakwa tidak menerima sehingga 

mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan ditingkat kasasi ini 

melalui putusan nomor 1541K/Pid.Sus/2013 terdakwa oleh majelis hakim diputus 
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bebas dari semua dakwaan. Atas putusan kasasi ini penulis menilai ada beberapa 

hal yang menarik untuk diteliti dalam penulisan hukum ini antara lain ternyata 

majelis hakim agung dalam memutus perkara ini tidak bulat atau utuh, 

dikarenakan ada salah satu mejelis hakim agung berbeda pendapat (Dissenting 

Opinion) Hakim Agung Artidjo Alkostar berpendapat sebagai berikut
10

 : 

 

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah 

mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, 

yaitu perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri 

sendiri sebesar Rp8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan 

puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan 

puluh dua rupiah lima puluh lima sen) ;  

2. Perbuatan Terdakwa yang mempunyai hubungan kausal dengan 

kerugian keuangan negara yaitu selaku Direktur Utama PT. Kamara 

Idola memberikan Rully Marbun memasukkan persyaratan tidak 

sebenarnya padahal Terdakwa mengetahui dan dilanjutkan dengan 

penandatanganan kontrak oleh Terdakwa setelah perusahaan Terdakwa 

dinyatakan sebagai pemenang lelang. Perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian 

keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-1346/ 

D6/01/2011 tanggal 16 November 2011 sebesar Rp8.293.852.782,55 

(delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima 

puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima 

sen) ; 

 

Dissenting opinion Hakim Agung Artidjo Alkostar tersebut melihat 

pendapat, teori, proses pembuktian dan pemeriksaan alat-alat bukti yang 

dilakukan oleh judex facti. Dalam hal melawan hukum,  majelis hakim judex facti 

menggunkan doktrin wederrechtelijke atau bersifat melawan hukum yang memliki 

dua aliran yaitu melawan hukum formil (Formele wederrechtelijke) dan melawan 

hukum materiil (materiele wederrechtelijke). Berdasarkan fakta hukum yang 

terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi-saksi, keterangan ahli, 

                                                 
       

10
Ibid. Hal. 50.  



8 

 

 

terdakwa dan bukti surat serta barang bukti saling bersesuaian dimana memang 

perusahaan terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat 

MRI 3 Tesla baik secara administrasi maupun keuangannyanya. Segala dokumen 

terkait dengan proses tender tersebut dipersiapkan oleh Rully Marbun dan 

terdakwa hanya tinggal menandatanganinya. Dalam persidangan juga terbukti jika 

kemampuan dasar (KD) PT. Kamara Idola selama 5 tahun terakhir hanya Rp. 

3.948.968.000,- sedangkan kemampuan dasar (KD) perusahan yang dimasukkan 

oleh terdakwa melalui Rully Marbun adalah kemampuan dasar (KD) dari Rumah 

Sakit Kesdam Wirabuana Kontrak No. SKJB/68/ALKES/XI/KESDAM/2006 

tanggal 24 Nopember 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.468.730.490,-.
11

. 

Dalam hal memperkaya diri sendiri, majelis hakim judex facti dalam 

pertimbangannya mengacu pada hasil perhitungan ahli dari Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana telah terjadi kerugian negara karena 

pembelian HPS melebihi nlai wajar pasar. Dimana dalam perhitungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai wajar harga pasar tanpa 

ada penyimpangan sebesar Rp. 22.183.875.725,45, dan yang diterima perusahaan 

terdakwa melalui transfer sebesar Rp. 30.738.715.910,00 sehingga terdapat selisih 

pembayaran yang dikeluarkan negara sebesar Rp. 8.293.852.782,55. Sehingga 

menurut majelis hakim terdakwa telah sadar melakukan tindakan untuk 

memperkaya diri sendiri dikarenakan sejak awal perusahaan terdakwa tidak 

memenuhi syarat untuk mengikuti lelang tersebut karena baik dari sisi permodalan 

maupun syarat administrasi berupa kemampuan dasar belum memenuhi syarat. 
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Terhadap selisih pembayaran ini majelis hakim berpendapat keuntungan yang 

diperoleh oleh rekanan adalah hal yang wajar, namun keuntungan tersebut 

didapatkan dengan penyimpangan salah satunya dengan memasukkan penawaran 

seolah-olah PT. Kamara Idola memenuhi persyaratan baik dari sisi administrasi 

maupun permodalan, padahal PT. Kamara Idola tidak memenuhi persyaratan 

karena kemampuan dasarnya tidak memenuhi syarat minimal yang ditentukan
12

. 

Terkait dengan dissenting opinion poin satu  diatas dalam hal judex facti 

tidak salah menerapkan hukum, majelis Hakim Agung lainnya berpendapat 

majelis hakim pengadilan tinggi dan pengadilan negeri Banda Aceh telah salah 

menerapkan hukum sehingga unsur-unsur dalam dakwaan, salah satunya dalam 

dakwaan primer yaitu unsur melawan hukum maupun merugikan keuangan 

negara tidak terpenuhi
13

. 

Kemudian terkait dengan perbuatan terdakwa yang memliki hubungan 

dengan kerugian negara, majelis hakim judex facti memberi pertimbangan jika 

dari unsur merugikan keuangan negara ini tindak pidana korupsi adalah delik 

formil yang artinya akibat itu tidak perlu terjadi, akan tetapi perbuatan itu dapat 

mungkin merugikan keuangan negara dan unsur-unsur perbuatan pidana telah 

dilakukan. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat jika unsur secara melawan 

hukum maupun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi telah terpenuhi. Majelis hakim menyakini hasil penghitungan yang 

dilakukan oleh ahli dan sependapat telah terjadi kerugian keuangan negara 

berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-1346/ D6/01/2011 tanggal 16 
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November 2011 sebesar Rp. 8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan 

puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua 

rupiah lima puluh lima sen)
14

.  

Sedangkan terkait dengan dissenting opinion poin dua diatas, dalam hal ini 

majelis Hakim Agung lainnya berpendapat dalam hal menyatakan palsu atau 

tidaknya surat keterangan kemampuan dasar perusahaan (KD) yang dimasukkan 

PT Kamara Idola bukan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi untuk 

membuktikannya. Walaupun ada selesih harga beli dan harga jual dalam tender 

tidak ditemukan mark up. Keuntungan yang diperoleh oleh PT. Kamara Idola, PT. 

Beta Medical dan PT. Siemens Indonesia sebesar Rp. 8.293.852.782,55 (delapan 

milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh 

ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) tanpa adanya perbuatan 

melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sehingga tidak dapat 

dikatakan sebagai kerugian negara
15

. 

Berdasarkan data, fakta, dan argumentasi diatas maka penulis dalam 

penulisan hukumnya mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF 

MENGENAI DISSENTING OPINION HAKIM AGUNG ARTIDJO 

ALKOSTAR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 

1541K/Pid.Sus/2013 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN 

PEMIDANAAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI”. 
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B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan 

dan merinci beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pid.Sus/ 

2013 yang menyatakan bahwa terdakwa bebas dari semua dakwaan 

dimana unsur-unsur dalam dakwaan yaitu melawan hukum, 

memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan 

negara tidak terpenuhi jika ditinjau dari aspek kepastian hukum dan 

keadilan ? 

2. Bagaimanakah dissenting opinion Hakim Agung Artidjo Alkostar yang 

menguatkan putusan judex facti dan menyatakan bahwa judex facti 

telah tepat menerapkan hukum dan unsur perbuatan melawan hukum, 

memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara 

telah terpenuhi jika ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menindaklanjuti rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi 

tujuan dari penulisan hukum ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan Mahkamah Agung Nomor 

1541 K/Pid.Sus/ 2013 yang menyatakan bahwa terdakwa bebas dari 

semua dakwaan dimana unsur-unsur dalam dakwaan yaitu melawan 

hukum, memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian 
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keuangan negara tidak terpenuhi jika ditinjau dari aspek kepastian 

hukum dan keadilan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa dissenting opinion Hakim Agung 

Artidjo Alkostar yang menguatkan putusan yudex facti dan menyatakan 

bahwa judex facti telah tepat menerapkan hukum dan unsur perbuatan 

melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian 

keuangan negara telah terpenuhi jika ditinjau dari aspek kepastian 

hukum, keadilan dan kemanfaatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian hukum akan mempunyai manfaat apabila dari penelitian 

hukum tersebut memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat. Adapun 

manfaat dari penelitian tersebut sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan akan 

memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu-ilmu hukum 

pidana baik dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum pidana 

formil dalam tindak pidana korupsi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Para Penegak Hukum 

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan bisa 

memberikan sumbangan pemikiran dan bisa dijadikan rujukan dalam 

menangani suatu tindak pidana korupsi, agar para penegak hukum 
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dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

membuat putusan dalam tindak pidana korupsi bisa menghasilkan 

suatu putusan hukum yang sesuai dengan kepastian hukum dan 

keadilan. 

b. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitan hukum ini diharapkan bisa 

dijadikan bahan rujukan dalam mengevaluasi undang-undang tindak 

pidana korupsi tersebut agar substansi yang terkandung dalam 

undang-undang tindak pidana korupsi tersebut memiliki nilai 

kepastian hukum dan keadilan baik bagi pelaku maupun masyarakat. 

c. Bagi Mahasiswa 

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tindak pidana 

korupsi. 

d. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan masyarakat 

dapat memahami dan mengerti terkait tindak pidana korupsi 

khususnya yang terjadi di wilayah hukum Banda Aceh.  

e. Bagi Penulis 

Melalui penelitian hukum ini bermanfaat bagi penulis sebagai 

syarat kelulusan dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang dan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang 

hukum (SH). 
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E. Kegunaan Penelitian 

Hasil analisis putusan ini akan bisa berguna untuk: 

a. Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara tindak pidana korupsi agar sesuai dengan kepastian 

hukum dan keadilan bagi pelaku dan masyarakat. 

b. Sebagai pertimbangan kedepannya agar para penegak hukum 

khususnya hakim dalam membuat dan menjatuhkan suatu putusan 

selalu berpedoman kepada azas hukum, peraturan perundang-

undangan, dan nilai keadilan masyarakat. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian hukum ini penulis mengunakan metode 

penelitian hukum sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif (normatif legal research) yakni „melihat hukum 

sebagai norma dalam masyarakat‟
16

. Penulis dalam menggunakan 

metode pendekatan ini dengan mengkaji dan menganalisisis putusan 

yang menjadi objek penelitian dari sudut pandang ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan hukum yang berlaku. 

 

 

                                                 
       

16
 Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2012. 

Hal, 18. 
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2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah „bahan hukum yang diperoleh 

dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan
17

‟ atau 

„bahan-bahan hukum yang mengikat
18

. Dalam penelitian hukum ini 

penulis menggunakan bahan hukum  primer yaitu putusan 

Mahkamah Agung nomor 1541 K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa 

Kartini Hutapea, putusan pengadilan negeri Banda Aceh  nomor 

27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA atas nama terdakwa Kartini 

Hutapea, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana yang termuat dalam lembaran negara Republik 

Indonesia tahun 1981 nomor 76 dan tambahan lembaran negara 

Nomor 3209, sebagaimana dikenal dengan istilah Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah „bahan hukum yang 

mendukung bahan hukum primer‟
19

 atau „bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer
20

‟ dan dalam penelitian 

hukum ini penulis menggunakan peraturan perundang-undang antara 

                                                 
       

17
 Ibid. 

 

       
18

 Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit 

PT Raja Grafindo Persada. Hal,118. 

 

       
19

 Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Op.cit. 

hal. 19. 

 

       
20

 Amiruddin dan Zainal Asikin. Op.cit. hal. 119. 
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lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3874, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 

2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4330 dan  lain-lain, buku terkait dengan segala 

pembahasan tindak pidana korupsi, dan hasil penelitian putusan 

hukum lain tentang tindak pidana korupsi dalam bentuk skripsi atau 

jurnal. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam 

penelitian hukum ini berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

hukum ini berupa pengumpulan dan pengkajian terhadap putusan 

hakim nomor 1541K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa Kartini 

Hutapea yang didalamnya sudah memuat mengenai putusan mulai 

dari tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sebagai 

tambahan akan menggunakan putusan nomor 

27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA. 

Putusan Mahkamah Agung nomor 1541K/Pid.Sus/2013 ini 

penulis akses dan dapatkan di dalam website Mahkamah Agung 

yang beralamat di https://www.mahkamahagung.go.id/ dengan 

langkah awal yaitu buka program google chorome, kemudian ketik 

dan masuk ke website Mahkamah Agung di alamat 

https://www.mahkamahagung.go.id/, setelah itu klik sub menu 

putusan di bagian menu info perkara, apabila setelah masuk ke 

alamat website putusan.mahkamahagung.go.id di kolom search ketik 

putusan nomor 1541K/Pid.Sus/2013, setelah itu muncul hasil 

pencarian klik hasil pencarian paling atas dan muncul bagian rincian 

dari putusan tersebut mulai dari nomor putusan sampai putusan 

terkait dan download, lanjutkan dengan mengklik download putusan 

tersebut tipe pdf dengan alamat web download 

https://www.mahkamahagung.go.id/
https://www.mahkamahagung.go.id/
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http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c93a48b

7983e0244be14b60bcf75076d/pdf  

Untuk mendapatkan putusan pengadilan negeri dengan 

nomor 27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA dengan langkah awal 

yaitu penulis tetep di jendela putusan mahkamah Agung tersebut 

dengan alamat web http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ 

d48fa3bf90b3a411e1f6fa1b4b3279da dibagian penjelasan dari 

putusan nomor 1541K/Pid.Sus/2013 terdapat bagian putusan terkait, 

klik putusan terkait pertama sehingga muncul jendela rincian 

putusan nomor 27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA, kemudian klik 

download putusan tipe pdf dengan alamat download yaitu 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/d274cd1

61351e49cdacf7c3f4ab96456/pdf. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis berupa pengkajian 

melalui peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang 

berkaitan dengan penulisan hukum ini. 

c. Studi Internet 

Studi internet yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini berupa mendownload putusan yang menjadi objek 

penulisan hukum ini dari website Mahkamah Agung, menguktip dan 

mengkaji bahan-bahan hukum yang terdapat di dunia maya (internet) 

terkait dengan penulisan hukum ini. 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c93a48b7983e0244be14b60bcf75076d/pdf
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/c93a48b7983e0244be14b60bcf75076d/pdf
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/d274cd161351e49cdacf7c3f4ab96456/pdf
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/d274cd161351e49cdacf7c3f4ab96456/pdf
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4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik analisa bahan hukum yang akan dilakukan dalam 

penelitian hukum ini penulis akan menggunakan analisa isi (content 

analyis), yang akan mengkaji dan menganalisa kesesuaian dan 

ketepatan hakim dalam memberikan dan menjatuhkan putusan dalam 

tindak pidana korupsi ini. Penulis dalam menganalisa akan 

menggunakan berbagai penafsiran antara lain penafsiran gramatikal, 

penafsiran sistematis, penafsiran otentik maupun penafsiran analogis 

yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk 

bewijstheorie), teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, teori 

melawan hukum, teori memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, dan teori merugikan keuangan negara. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana, penulis dalam rencana sistematika penulisan ini akan menyajikan empat 

bab yang terdiri dari sub-sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis 

dalam menyusunnya, bagi pembaca dan penguji agar mudah dalam 

memahaminya. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab I ini penulis akan menguraikan 

yang mencakup terkait latar belakang penulis mengambil masalah ini, rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan tujuan dan manfaat 
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penelitian yang dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian 

penulis menguraikan terkait dengan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Dalam bab II ini penulis akan 

menguraikan dan menjelaskan terkait dengan tinjauan umum tentang pembuktian, 

tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana 

korupsi, dan tinjauan umum tentang dissenting opinion yang mendukung peneliti 

dalam membahas dan menjawab rumusan masalah terkait dengan putusan hakim 

nomor 1541K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa Kartini Hutapea. 

BAB III PEMBAHASAN : Dalam bab III ini penulis akan menjawab, 

menguraikan, dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait dengan rumusan 

masalah yang berhubungan dengan putusan hakim 1541K/Pid.Sus/2013 atas nama 

terdakwa Kartini Hutapea dengan berdasarkan berbagai teori-teori hukum yang 

telah diuraikan dalam bab II dalam penelitian hukum ini. 

BAB IV PENUTUP : Dalam bab IV ini penulis akan menyimpulkan 

secara singkat, jelas, dan rinci mengenai hal-hal yang telah dibahas dalam 

penelitian ini dan disertai dengan saran kepada pembaca yang akan 

mengembangkan penelitian hukum ini maupun saran kepada aparat penegak 

hukum dalam menghasilkan suatu putusan pengadilan. 




