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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana sangat berbahaya dan

menimbulkan dampak sistemik yang berkepanjangan terhadap kerusakan yang

ditimbulkan yang bersifat multisektoral dan multi dimensional karena

menggerogoti keuangan negara yang sejatinya diperuntukkan untuk

pembangunan dalam masyarakat luas, sehingga penegakan hukum pidana

korupsi harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Tindak pidana korupsi

itu sendiri tergolong sebagai white collar crime yang diartikan oleh Sutherlan

sebagai crime commited by person of respectability and high social status in the

course of their occupation (kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang

memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya),

sebagi occupational crime kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat

seperti misalnya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan

masyarakat, korupsi, manipulasi, kolusi, dan berbagai jenis kejahatan yang

berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Kejahatan jabatan

ini mengandung dua element. Element pertama berkaitan dengan status tindak

pidana dan kedua berkaitan dengan karakter jabatan tertentu1.

Dalam mencegah terjadinya korupsi perlu adanya peran serta masyarakat

untuk berpartisipasi memberantas korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana saja

1Ulhaq.2012. Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil. Jakarta.UNNES LAW http//Journal.
Unnes.ac. id/sju/index. php/ulj
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apalagi di instansi yang rawan akan praktek korupsi. Berbagai survei lembaga

internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu Negara paling korup

di dunia2.

Kondisi hukum di Indonesia saat ini sering menuai kritik dari pada pujian.

Banyak kasus-kasus besar seperti korupsi yang akhirnya sama seperti putusan

kecil. Bagaimana mungkin di negeri ini pencuri seekor ayam dan bahkan satu

buah semangka dihukum dengan tegas, sementara koruptor milyaran atau

bahkan triliunan rupiah dapat ditawar atau dinegoisasi.

Hukum bisa berfungsi sebagai hukum jika diterapkan secara tegas dan

tanpa pandang bulu. Seperti istilah “Runcing kebawah tumpul keatas” itulah

istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi hukum di Indonesia3.

Peraturan perundang-undangan (legislation) hukum institusi Negara

dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana

korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia

serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri  ini. Tanpa

tebang pilih dalam menanganinya. Aparat penegak hukum yang merupakan

salah satu faktor yang menetukan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah hakim yang sangat

menentukan dalam putusan-putusannya.

Berdasarkan kelaziman, metode yang digunakan oleh hakim untuk

menemukan hukum, diantaranya: metode interpretasi atau hemeneutika,

2 Andi Hamzah, 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara, Jakarta. Sinar
Grafika. Hal 9
3 Lilik Mulyadi, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung. Alumni. Hal 1
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metode argumentasi, dan penemuan hukum bebas. Metode interpretasi meliputi

: (1) menurut bahasa atau gramatikal, (2) teleologis atau sosiologis, (3)

sistematis atau logis, (4) historis, (5) perbandingan hukum (komparatif), (6)

futuristis. Metode argumentasi yang dapat disebut juga metode konstruksi,

meliputi: (1) analogi, (2) penyempitan hukum, (3) akontrario4.

Tugas dari hakim menegakkan keadilan dan hukum. Pasal 1 angka 8

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) di sebutkan bahwa

“hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk mengadili”. Untuk menegakkan keadilan dan hukum tersebut

dengan jalan mencari dasar-dasar, serta asas-asas yang menjadi landasannya

melalui perkara yang diajukan kepadanya sehingga keputusannya

mencerminkan keadilan.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukum sehingga ia tidak boleh

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan tidak

jelas, melainkan wajib mengadilinya5.

Hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya

untuk melakukan “penemuan hukum”, dalam arti kata bukan sekedar penerapan

undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencapai kepastian, keadilan

kemanfaatan yang setinggi-tingginya6.

4 Satjipto Rahardjo. 2006.Hukum dalam Jagad Ketertiban.Jakarta. UKI Press.Hal 172-173
5UU No 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

6 Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis.Jakarta.
TokoGunung  Agung. Hal 138
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Dalam halnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Arna Effendi

dimana hakim memberikan dakwaan Subsidair dari jaksa penuntut umum

berdasarkan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001

pertimbangan hakim tersebut berkaitan dengan penjatuhan jenis pemidanaan

dan lamanya pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi lebih

menekankan pada pemulihan kerugian Negara, tetapi dalam perkara ini yang

didakwa terbukti malakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk menyalah

gunakan kewenangan tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang

pengganti, namun tujuan pemidanaan dalam perkara ini diupayakan bersifat

komprehensif, integrative, dan teleologis, yang memperhatikan terdakwa,

maupun yang bersifat melindungi masyarakat mencegah dilakukannya tindak

pidana demi pengayoman masyarakat, sehingga ada kepastian, keadilan dan

kemanfaatan hukum.

Secara yuridis Terdakwa Arna Effendi terbukti bersalah secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal

3 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah.

Yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 20 (Dua puluh) tahun penjara dan atau pidana denda paling sedikit Rp.

50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hal-hal memberatkan, meringankan dan

dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pidana penjara yang akan

dijatuhkan kepada Terdakwa harus adil dan setimpal dengan perbuatannya tidak
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boleh melebihi dari kadar kesalahan yang diperbuat, tidak melukai perasaan

keadilan masyarakat, serta bermanfaat bagi negara. Demikian pula mengenai

pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Teori-teori pemidanaan

dan tujuan pemidanaan pada pokoknya memiliki maksud pembalasan terhadap

kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga timbulnya rasa jera,

tanggung jawab, dan membina agar dapat dikembalikan kepada masyarakat.

Terciptanya tujuan dan manfaat pemidanaan tersebut harus sesuai dengan

penjatuhan pidana oleh hakim di dalam persidangan. Dalam kasus ini, terdakwa

Arna Effendi dijatuhi Pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan pidana denda

50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Pemidanaan bagi kasus tindak pidana

korupsi harus lebih mementingkan unsur pembalasan atau efek jera agar ada

antisipasi pencegahan masyarakat pada umumnya.

Terdakwa Arna Efendi diputus dengan putusan subsidair oleh hakim,

semula terdakwa dituntut dengan dua tuntutan yakni primair dan subsidair dari

jaksa penunut umum, akan tetapi hakim lebih mempertimbangkan subsidair

kepada terdakwa Arna Effendi. karena tuntutan primair tidak secara sah terbukti

meyakinkan hakim. Adapun tuntutan primair sebagai berikut.

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP ;
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Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp.200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1000.000.000,00 (satu Miliar rupiah)7.

Sedangkan dalam Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

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

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan
atau denda paling sedikit  Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)8.

Jadi jelaslah bahwa putusan hakim kepada terdakwa Arna Effendi

menjatuhkan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.jo.UU No.20 tahun 2001 yakni

subsidair. Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan putusan hakim, karena

penulis menilai bahwa terdakwa yang dengan kekuasan dan kedudukannya

telah merugikan negara dan daerah terutama tindak pidana ini dilakukan dengan

beberapa perbuatan secara melawan hukum berturut-turut yang ada

7Lihat Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001

8Lihat Pasal  3 UU No 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun  2001
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hubungannya satu dengan yang lain dengan sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) terorganisir.

Penyimpangan keuangan yang dikelola PS Persisam Putra Samarinda tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Arna Effendi bersama teman-

teman organisasinya.

Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh penyidik

kejaksaan Negeri Samarinda telah ditemukan penggunaan Dana Bantuan Sosial

untuk PS. Persisam Putra Samarinda yang tidak sesuai dengan peruntukannya

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kota

Samarinda sebesar Rp 1.780.000.000,-.(Satu milyar tujuh ratus delapan puluh

juta rupiah).

Hakim juga tidak mempertimbangkan secara seksama menurut doktrin

maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan

salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun

materil.

Hakim lebih memakai atau mempertimbangkan menurut Prof. Dr. Andi

Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana

Nasional dan Internasional bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak

dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat

dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih

(inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum. Khususnya sifat
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melawan hukum materiil yang berfungsi positif saja tidak mengikat  hal ini

bertentangan dengan yurisprudensi dalam kasus yang sama bisa diamati

misalnya dalam putusan MA RI No.2064 K/Pid/2006 tanggal 8 januari 2007

atas nama terdakwa H.Fahrani Suhaimi. Atas putusan MA RI No.2064

K/Pid/20069 tersebut seharusnya hakim mempergunakannya sebagai dasar

Yurisprudensi untuk tetap menerapkan sifat melawan hukum materiil kepada

Arna Effendi karena unsur-unsur yang didakwakan kepadanya terbukti  adapun

amar putusan H.Fahrani Suhaimi selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.Fahrani Suhaimi terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

dimaksud dalam dakwaan primair secara bersama-sama sebagai

perbuatan berlanjut

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa H.Fahrani

Suhaimi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana

denda sebesar Rp 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah ), dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

9 Lilik Mulyadi,op.cit Hal 193
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Bahwa salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi a quo berbunyi

sebagai berikut : ”Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI

No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 139, Tambahan Lembaran

Negara RI No. 4150) yang dengan secara ”melawan hukum” dalam pasal ini

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

meteril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan

Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena

tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di

masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Atas dasar tersebut penulis berpendapat bahwa hakim semestinya

menggunakan yurisprudensi yang terjadi sebelumnya seperti halnya kasus

H.Fahrani Suhaimi.

Hakim menjatuhi putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

dan denda Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Arna

Effendi. Penjatuhan pidana bagi para koruptor diharapkan dapat berefek jera,

atau pemidanaan yang berat agar  tidak terjadi korupsi di masa yang akan datang

atau sebagai pencegahan sehingga lamanya pemidanaan atau besarnya pidana

denda yang dijatuhkan harus tepat berdasarkan keadilan di masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan wujud kewenangan pengadilan dalam

hal menerapkan hukum di masyarakat. Putusan tersebut dapat bersifat
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penetapan, meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum maupun

putusan yang bersifat penghukuman yang setimpal dengan perbuatan tindak

pidana tersebut. Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana dikeluarkan

jika proses penuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan terdakwa telah

berakhir. Putusan tersebut dikeluarkan oleh pengadilan berdasarkan surat

dakwaan, dikarenakan suatu dakwaan merupakan landasan pemeriksaan

pidana10.

Putusan kasus terdakwa tindak pidana korupsi Arna Effendi

No.27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda, akan menjadi simbol betapa hukum positif

yang harus ditegakkan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Pertimbangan

hakim dalam kasus ini akan mempengaruhi tindak pidana korupsi di indonesia.

Oleh karena itu, pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam memutus

perkara Tindak Pidana Korupsi Arna Effendi harus benar-benar objektif.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi

penelitian ini pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim No.27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang menyatakan

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana

dakwaan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo.UU No 20 Tahun 2001 dan

menolak dakwaan pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001

sudah tepat jika ditinjau dari teori pembuktian?

10 Lihat Pasal 182 ayat 1 KUHP
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2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara

1 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

ditinjau dari aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan hakim yang menjatuhkan dakwaan pasal 3 UU

No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 dan menolak dakwaan pasal 2

UU No 31 Tahun 1999 jo.UU No 20 Tahun 2001 karena tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan, terhadap terdakwa Arna Effendi.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana

penjara 1 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta

rupiah) ditinjau dari aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan

ilmu hukum pada umumnya dan hukum tindak pidana korupsi pada

khususnya.

b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta

bahan masukan bagi penlitian sejenis di masa yang akan datang.

c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang

hukum berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian yaitu,

putusan hakim NO. 27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda yang terlalu ringan

dan juga bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana

korupsi



12

2.  Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.

b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran,

membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum

khususnya Hakim.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka penulisan hukum ini akan ditujukan

kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Peneliti

Diharapkan peneliti khususnya dapat menyelesaikan penelitian ini dari

permasalahan yang akan diteliti. dapat dimanfaatkan kembali oleh akademis

untuk pengkajian ilmu, khususnya ilmu hukum secara lebih komprehensif

dan massif.

2. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum,

sebagai wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum dan

berpartisipasi dalam mengontrol penyimpangan-penyimpangan hukum oleh

aparat penegak hukum dapat diawasi dengan sebaik-baiknya.

3. Hakim

Dalam penulisan ini yang paling pokok adalah penulisan penelitian ini

dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum terutamanya bagi hakim,
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karena hakim mempunyai tugas dan fungsi mencari dan menggali untuk

menemukan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma

yang berada dimasyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai

berikut:

Jenis Penelitian Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah,

penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif

atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif memiliki

definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan

bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-

bahan hukum primer dan sekunder11.

Dalam penelitian hukum terdapat bebarapa pendekatan, yaitu12

pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual

(concentual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan

perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical

approach), pendekatan filsafat (philosophical approach) dan pendekatan kasus

(case approach).

Metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan yang digunakan

11 Johnny Ibrahim. 2006.Pendekatan Penelitian. Malang. Bayu Media. Hal 44
12Ibid hal 300
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Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode

pendekatan yuridis normatif yakni melihat hukum sebagai norma dalam

masyarakat. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian

hukum secara kepustakaan.

Adapun yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan

perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

a) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya

terkait antara satu dengan lain secara logis.

b) All-inclusive artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup

mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak

akan kekurangan hukum.

c) Sistematic,disamping bertautan antara satu dengan yang lain,

norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

b. Pendekatan Analitis

Maksud dari analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui

makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan

perundang-undangan secara konseptional sekaligus mengetahui
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penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini

dilakukan melalui dua pemeriksaan:

1) Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam

aturan hukum yang bersangkutan.

2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis

terhadap putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan

dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah

diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap

perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang

terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-

kasus itu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak

dimensi penormaan. Dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum,

serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam

eksplanasi hukum.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam
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pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah13:

1) Putusan Nomor. 27/Pid. Tipikor/2011/PN. Smda

2) Pasal 2 Undang-Undang No 31 tahun 1999.jo.Undang-Undang

No.20 tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999.jo.Undang-Undang

No. 20. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

5) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primair yang dapat membantu

menganalisa dan memahami bahan hukum primair. Dalam skunder

bahan yang digunakan penulis adalah buku-buku, dan bahan-bahan lain

yang berhubungan dengan topik bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari

pustaka, ensiklopedi hukum, jurnal hukum, kamus hukum, internet,

penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian ini, dan lain-lain.

13 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana.
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3. Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (Library research), yakni pengkajian informasi

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan

dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian.

Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu hukum,

media cetak dan media elektronik yang berkaitan dalam menentukan

jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan caramencari dan menggunakan

dokumen-dokumen yang menunjang dengan obyek atau kajian yang akan

diteliti Yaitu Dokumen Direktori Putusan Mahkama Agung Republik

Indonesia. No.27/Pid.Tipikor/2011/PN. Smda.

4.Tekhnik Analisa Bahan Hukum

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisa isi (Content

analisis). Yakni dengan menganalisa secara mendalam tentang isi putusan

hakim No.27/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. pada aspek ini yang akan diteliti

adalah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam

pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan

dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif

yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian
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menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik

kesimpulan untuk menentukan hasil.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menyajikan dalam empat

BAB, dengan harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu dan

memudahkan untuk mengetahui serta memahaminya. Adapun sistematika

penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan,

manfaat penelitian, kegunaan Penelitian, metode penelitian, serta

sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah

yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta

diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari

Tinjauan Umum tentang asas kepastian keadilan dan kemanfaatan, Tinjauan

Umum Tentang Korupsi, Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan, Tinjauan

Umum tentang Putusan Hakim, Tinjauan Umum tentang Pembuktian

menurut Keyakinan Hakim dan Alat Bukti.

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan dan memaparkan data hasil

penelitian sekalaigus pembahasan yang menjadi fokus kajian atau hasil

analisis penulis yang berusaha untuk disajikaan secara analisis obyektif
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berdasarkan data hasil penelitian tersebut yang didukung oleh sumber

rujukan teoritis dan praktisnya yang telah penulis paaparkan dalam bab

sebelumnya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penulis

hasil penelitian ini, serta sebuah saran yang penulis sumbangkan berkaitan

dengan kesimpulan yang telah ditarik dari permalasahan dan telah

dijabarkan dalam pembahasan dengan harapan mampu menjadi rujukan

terhadap pihak-pihak yang terkait, khusnya para penegak hukum hakim.


