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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Korupsi di Indonesia sudah semakin menyebar ke seluruh aspek 

pemerintahan sejak tahun 1980. Upaya pemberantasanpun masih tersendat - 

sendat hingga saat ini1. Korupsi sudah ada sejak berdirinya negara Republik 

Indonesia ini yang dilakukan oleh para penguasa yang mempunyai kekuasaan 

atau lebih sering disebut dengan istilah “white collar crime” atau kejahatan 

kerah putih. 

Berdasarkan Corruption Perceptions Index Ranks 2012, Lembaga 

Transparency International Indonesia (TII) melansir peringkat korupsi 

Indonesia berada di angka 32. Indeks persepsi korupsi ini merupakan indikator 

gabungan yang mengukur tingkat persepsi korupsi dari total 176 negara.2 

Sebelumnya Transparency International menyatakan sejak 1998-2004 

Indonesia selalu berada dalam peringkat sepuluh besar negara terkorup di 

dunia.3 

Sebelum tahun 2009, secara umum pengadilan tindak pidana korupsi 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan korupsi pada Bab VII Pasal 53.4 Terdapat dualisme hukum 

                                                           
       1 Ermansyah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006), Sinar Grafika, Jakarta, hal 4. 

       2 Transparency International, 2013, The Corruption Perceptions Index, 

http://www.transparency.org/cpi2012/results, diakses 7 April 2014 

       3 Ibid. 

       4 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 159. 

http://www.transparency.org/cpi2012/results,
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mengenai dasar hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Untuk 

meniadakan dualisme yang terjadi dalam sidang perkara - perkara korupsi dan 

untuk mencapai kepastian hukum, maka harus ada satu pengadilan yang secara 

khusus menangani kasus korupsi. Oleh karena itu dibentuklah Undang - 

Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 

selanjutnya disebut dengan Undang- Undang Pengadila Tipikor. Undang - 

Undang Pengadilan Tipikor menitikberatkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi berkedudukan di setiap Ibu Kota Provinsi. 

Setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor dan pemusatan kewenangan 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, timbul berbagai 

permasalahan baru yang diakibatkan oleh perubahan sistem. Baik dari segi 

sistem itu sendiri, aparatur penegak hukum, dan lain-lain. Tidak dapat 

dipungkiri anatar Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan saling terkait satu 

dengan yang lainnya, saling terkoordinir, jadi apabila salah satu lembaga 

pengadilan ini diubah atau diperbarui maka secara otomatis lembaga lain yang 

terkait seperti Kejaksaan dan Kepolisian turut menyesuaikan dan beradaptasi. 

Keberadaan Pengadilan Tipikor dinilai tidak efisien karena hanya akan 

menimbulkan penumpukan perkara yang dikarenakan terbatasnya sumber 

daya manusia. Terdapat ketidaksesuaian jumlah kasus yang ditangani oleh satu 

lembaga dan jumlah pihak yang berperan. Selain adanya faktor penumpukan 

kasus, keberadaan Pengadilan Tipikor juga tidak logis, karena secara geografis 

wilayah teritorial Indonesia sangat luas, jika seluruh kasus korupsi yang 

ditangani oleh Kejaksaan dari Sabang sampai Merauke harus 
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dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pusat, maka dari kondisi tersebut 

dapat dipastikan sulit untuk memenuhi asas peradilan dalam KUHAP dan 

Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu asas peradilan cepat, 

sederhana, dan biaya ringan bagi para pencari keadilan. Adanya Pengadilan 

Tipikor di daerah, juga berdampak bagi wilayah Jawa Timur, dimana 

Pengadilan Tipikor berkedudukan di Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa 

Timur. 

Salah satu kendala mencolok yaitu pada seksi penuntutan pada 

lembaga Kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum 

dituntut untuk lebuh berperan dalam menegakkan supremasi hukum, 

perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta 

pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).5 

Beberapa tahun ini Pengadilan Tipikor Surabaya menjadi sorotan, 

sebab dari 1.800 kasus korupsi yang diterima Kejaksaan Agung, dan jumlah 

total kasus korupsi yang masuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terdapat 

226 perkara, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah perkara korupsi 

tertinggi di Indonesia.6  

Dari data yang saya peroleh dari situs resmi Kejaksaan Negeri 

Malang, pada tahun 2011 ada 3 (tiga) kasus korupsi yang ditangani oleh 

Kejaksaan Negeri Malang, ke 3 (tiga) kasus korupsi tersebut sudah dieksekusi, 

                                                           
       5 Pengertian Kejaksaan, http://www.Kejaksaan.go.id/tentang_Kejaksaan.php?id=1, 

diakses 7 April 2014. 

       6 Dakta, 2013, Jawa Timur Juara Satu Dalam Jumlah Kasus Korupsi, 

http:/www.dakta.com/jawa-timur-juara-satu-dalam-jumlah-kasus-korupsi.html, diakses 5 April 

2014 

http://www.kejaksaan.go.id/tentang_Kejaksaan.php?id=1,
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sementara pada tahun 2012 tidak ada perkara korupsi yang masuk ke 

Kejaksaan Negeri Malang, pada tahun 2013 ada 5 (lima) kasus korupsi yang 

ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malang, 3 (tiga) perkara korupsi masih belum 

dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya dan masih dalam tahap 

penyidikan, 2 (dua) perkara yang sudah dalam tahap penuntutan dan salah 

satunya selesai dalam proses penuntutan di Kejaksaan Tingi Jawa Timur, 

tetapi 1 (satu) kasus korupsi masih dalam proses penuntutan, dan sampai 

sekarang pun belum terselesaikan atau dengan kata lain belum di-eksekusi. 

Contoh kasus An. Hari Mujoko dkk, para tersangka diduga telah melakukan 

tindak pidana korupsi Program penyemiran jalan lingkungan RW.08 

Kelurahan Pandanwangi Kecamatan blimbing Kota Malang, kemudian juga 

dituntut atas dugaan atas melakukan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan 

Pavingisasi dan rabat jalan di Keluraha Purwantoro Kec. Blimbing Kota 

Malang. 7 

Dari kasus-kasus tersebut berkas penuntutan perkaranya telah 

dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk proses selanjutnya. 

Namun dari pelimpahan berkas penuntutan perkara tersebut, timbul 

permasalahan yang sangat signifikan bagi penuntutan perkara korupsi, salah 

satunya yaitu mengenai jarak antara Kabupaten Malang dengan Kota Surabaya 

yang jauh, lebih kurang 90 km.8 

                                                           
       7 Kejaksaan Negeri Malang, Data Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Khusus 

Tahun 2011 S/D 2013, http://kejari-malang.com/?page_id=580#more-580, diakses 29 April 2014 

       8 Peta dan Rute Perjalanan, http://jaraktempuh.com/jarak-malang-ke-surabaya.html, 

diakses 29 April 2014 

http://kejari-malang.com/?page_id=580#more-580,
http://jaraktempuh.com/jarak-malang-ke-surabaya.html,
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Permasalahan ini menjadi rumit, ketika kebijakan yang dibuat 

sebagai Implementasi UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi, bahwasanya Tindak Pidana Korupsi harus diadili oleh satu 

pengadilan tipikor. Pengadilan Tipikor Surabaya membawahi kasus korupsi 

yang berada di daerah kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur, salah 

satunya Kota Malang. Namun dari pelimpahan berkas penuntutan perkara 

korupsi, salah satunya yaitu mengenai jarak antara Kejaksaan yang tersebar di 

berbagai wilayah Jawa Timur dengan Pengadilan Tipikor yang terletak di kota 

Surabaya. Ketidak sesuaian jarak tempuh tentunya menimbulkan 

permasalahan baik dari segi efisiensi dan professionalitas kinerja aparat 

penegak hukum.  

Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor utama agar suatu 

mekanisme sistem peradilan khususnya dalam penanganan tindak pidana 

korupsi dapat bekerja semaksimal mungkin, sehingga perkara korupsi dapat 

diselesaikan dengan baik, untuk mencapai adanya kepastian, keadilan serta 

kemanfaatan hukum. Salah satu caranya ialah memenuhi peranan dari asas 

peradilan cepat dan biaya ringan di tingkat penuntutan yang saat ini sering 

tidak terpenuhi, sehingga apa yang menjadi harapan indonesia untuk 

memberantas korupsi tidak hanya angan - angan, tetapi ditindak semaksimal 

mungkin dengan hukum positif yang ada. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

mengambil judul mengenai, “Implementasi Asas Peradilan Cepat dan Biaya 

Ringan Pada Tahap Penuntutan Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi  

(Studi di Kejaksaan Negeri Malang). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Implementasi Asas Peradilan Cepat dan Biaya 

Ringan pada Tahap Penuntutan dalam Peradilan Tipikor ? 

2. Apa Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam mengimplementasikan Asas 

Peradilan Cepat dan Biaya Ringan pada Tahap Penuntutan dalam Peradilan 

Tipikor ? 

3. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum guna 

memaksimalkan Implementasi Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan 

pada Tahap Penuntutan dalam Peradilan Tipikor ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penilitian dalam proposal ini adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis terkait Pelaksanaan Implementasi Asas 

Peradilan Cepat dan Biaya Ringan dalam Peradilan Tipikor di tingkat 

Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Kota Malang. 

2. Mengetahui dan memahami kinerja dan kendala Jaksa Penuntut Umum di 

lingkup Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam menangani perkara korupsi 

di Kota Malang. 
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3. Mengetahui dan memahami langkah - langkah apa yang digunakan Jaksa 

Penuntut Umum di lingkup Kejaksaan Negeri Kota Malang ketika 

dihadapkan pada penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang terkesan 

kurang serius dan prosesnya yang lama sehingga tidak tercipta asas 

peradilan cepat dan biaya ringan. 

D. Manfaat Penelitian  

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis maka penelitian ini dapat 

memberikan manfaat yaitu : 

1) Bagi Penulis. 

Memberikan pemahaman mengenai salah satu kendala 

pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu tidak terciptanya asas 

peradilan cepat dan biaya ringan khususnya pada tingkat penuntutan di 

Kejaksaan. 

2) Bagi Masyarakat. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan sarana 

memperoleh pengetahuan yang lebih terkait asas - asas hukum pidana 

yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga menjadi 

penghambat dalam penyelesaian tindak pidana khususnya tindak pidana 

korupsi. 
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3) Bagi Kalangan Akademisi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

atau rujukan awal untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan suatu 

asas - asas hukum pidana. 

4) Bagi Kalangan Jaksa Penuntut Umum. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi 

kalangan jaksa penuntut umum berkaitan dengan penerapan suatu asas 

hukum pidana. 

E. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan 

hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana agar kemudian para 

penegak hukum khususnya pada tingkatan lembaga legislasi dan kejaksaan 

bisa memandang dan menerapkan asas peradilan cepat dan biaya ringan demi 

tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Terkait dengan isu hukum yang coba diteliti oleh penulis maka 

dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 

(social-legal research) bahwa hukum sebagai gejala sosio empirik dapat 

dipelajari di suatu sisi sebagai independent variable yang menimbulkan 
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efek-efek pada pelbagai kehidupan sosial, dan dilain sisi, sebagai suatu 

dependent variable yang muncul sebagai resultante berbagai ragam 

kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai law in process)9, dengan 

tujuan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan 

perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan 

penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.10 

Yaitu meneliti kinerja dan kendala jaksa penuntut umum ketika 

melimpahkan berkas tuntutan ke pengadilan tipikor apakah sudah benar - 

benar menerapkan asas peradilan cepat dan biaya ringan. 

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian. 

Tempat yang dipilih penulis disini ialah Kejaksaan Negeri Kota 

Malang, hal tersebut dikarenakan menurut penulis ada 226 Perkara 

Korupsi yang masuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati)11, sedangkan 

kasus yang khususnya kasus korupsi yang masuk Kejaksaan Negeri Kota 

Malang tahun 2013 ada 4 Kasus 12 , jadi penulis tertarik meneliti 

bagaimana Kejaksaan Negeri Kota Malang ketika menghadapi beberapa 

kasus korupsi yang harus ditangani dan apa yang menjadi penghambat 

sehingga tidak tercipta asas peradilan cepat dan biaya ringan. 

                                                           
       9 Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

hal 102 

       10 Amirudin & Zainal Azikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja 

Grafindo Persada, hal 137 

       11 Dakta, 2013, Jawa Timur Juara Satu Dalam Jumlah Kasus Korupsi, 

http:/www.dakta.com, diakses 5 November 2014 

       12 Kejaksaan Negeri Malang, Data Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Khusus 

Tahun 2011 S/D 2013, http://kejari-malang.com, diakses 5 November 2014 

http://kejari-malang.com,/
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3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, yakni JPU Bag. Pidsus dalam Kejaksaan Negeri Kota 

Malang melalui wawancara/interview maupun dokumen dalam 

bentuk resmi yang nantinya kemudian akan diolah lebih lanjut oleh 

peneliti. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku - buku 

yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

skripsi, tesis, dan peraturan perundang - undangan terkait. Adapun 

data sekunder ini menurut buku Gregoey Churcill dalam bukunya 

Soerjono Soekanto dapat dibagi menjadi13: 

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang - 

undang yaitu UU No, 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

dan UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

                                                           
       13 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI - Press, Hal 51 
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Kejaksaan Republik Indonesia yang terkait dengan objek 

penelitian, 

2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan tulisan - 

tulisan tentang Asas, Korupsi dan Hukum acara yang terkait 

dengan objek penelitian. 

3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari artikel dan penelusuran 

internet tentang Asas, Korupsi dan Kejaksaan yang terkait dengan 

objek penelitian 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data penelitian yakni sebagai berikut : 

1) Wawancara atau Interview yaitu suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab langsung pada Jaksa-jaksa 

Penuntut Umum Bag. Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang yaitu 

Ibu Herning, SH., dan Ibu Herliana, SH. 

2) Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data - data yang berupa 

dokumen tertulis, arsip-arsip yang didapat dari JPU Bag. Pidsus 

Kejaksaan Negeri Kota Malang, dalam hal ini membaca serta 

mempelajari dokumen atau surat-surat dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. 
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3) Studi Observasi, Peneliti terjun langsung ketempat penelitian yang 

sudah ditentukan yaitu Kejaksaan Negeri Kota Malang Khususnya di 

kantor KASI PIDSUS sesuai permasalahan, Jaksa-jaksa Penuntut 

Umum Bag. Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang yang membantu 

proses penelitian yaitu Ibu Herliana, SH., dan Ibu Herning, SH. 

Disamping itu peneliti mencari data yang terkait dengan pokok 

penelitian melalui media internet. 

5. Tekhnik Analisis Data 

Sehubungan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis, 

maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti 

menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah 

tulisan dan mendalami mengenai persoalan yang dikaji. Dengan kata lain 

Analisis data dalam penelitian “Implementasi Asas Peradilan Cepat, 

Biaya Ringan Pada Tahap Penuntutan Peradilan Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi.(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)”. Melalui pendekatan 

yuridis sosiologis ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yaitu dengan cara memaparkan semua data yang dihasilkan baik data 

primer maupun data sekunder.  

G. Sistematika Penulisan 

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tentunya penulis perlu 

untuk menyusun suatu sistematika penulisan dimana nantinya sistematika 
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penulisan ini akan membantu penulis maupun pembaca dalam memahami 

pembahasan isu hukum yang diangkat oleh penulis. Adapun rencana 

sistematika penulisan penulis ialah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang pengambilan isu oleh penulis, 

rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, tujuan 

dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab II ini berisikan penjelasan teori - teori dan konsep - konsep 

yang terdiri dari tinjauan umum mengenai Asas itu sendiri, mekanisme kinerja 

kejaksaan sehingga terciptanya suatu Asas peradilan cepat dan biaya ringan 

khususnya dalam tingkat penuntutan, tinjauan umum tindak pidana korupsi itu 

sendiri sebagai tindak pidana khusus yang harus segera di adili sehingga 

prosesnya tidak lambat sesuai asas dalam KUHAP dan UU Kekuasaan 

Kehakiman. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab III ini berisikan mengenai pembahasan pokok 

permasalahan dalam penulisan ini yakni mengenai implementasi Asas tersebut 

diciptakan, bentuk hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh penegak 

hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam Kejaksaan Negeri Kota 

Malang. Bagaimana langkah - langkah untuk menghadapi hambatan untuk 
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terciptanya asas peradilan cepat dan biaya ringan dalam tingkat penuntutan 

khususnya untuk Tindak Pidana Korupsi. 

BAB IV PENUTUP 

Bab IV berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dilakukan pada pokok permasalahan, dan juga berisi mengenai saran yang 

menjadi sumbangan pemikiran penulis sebagai upaya untuk penemuan 

pemecahan masalah atau problem-solving atas isu hukum yang diangkat 

terkait Implementasi asas tersebut sejauh mana sudah dilakukan. 


