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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kata korupsi pada saat ini menjadi sesuatu yang sangat akrab. Korupsi 

dianggap sesuatu yang tidak baik, suatu masalah yang menyebabkan keterpurukan 

bangsa. Oleh karena itu harus dijadikan masalah yang harus ditanggulangi 

bersama, diperangi bersama. Korupsi bukan kebiasaan, dan bukan pula budaya 

bangsa seperti yang selama ini dianggap. 

Hingga kini masalah korupsi masih menjadi masalah besar yang dihadapi 

bangsa Indonesia. Berdasarkan data dari Transparancy International tahun 2011 

korupsi di Indonesia tidak menunjukkan perubahan/stagnan
1
. Hal ini 

menunjukkan lemahnya penegakan hukum bagi tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Transparansi Internasional menilai Indonesia memliki IPK (Indeks 

Persepsi Korupsi) 2,6 pada tahun 2008, sementara Singapura 8,0. Inilah yang 

membuat Indonesia menempati peringkat paling bawah dalam hal pemberantasan 

tindak pidana korupsi. 

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Korupsi selalu 

mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu 

masuk bagi tindak pidana korupsi. Sebuah pernyataan Lord Acton, guru besar 

sejarah modern di Universitas Cambridge, inggris dengan adagiumnya yang 

terkenal “power tends to corrupt, and absolute power corrupts 
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absolutely”(kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut 

sudah pasti disalahgunakan)
2
. Dari pernyataan tokoh tersebut dapat diketahui 

bahwa terjadinya tindak pidana korupsi cenderung dilakukan di wilayah 

kekuasaan. 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary 

Crime) yang penanganannya dilakukan dengan cara luar biasa. Didalam 

konsideran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dijelaskan bahwa tindak 

pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan 

keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu 

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara 

luar biasa. Korupsi menjadi sebuah masalah serius dari bangsa Indonesia yang 

harus segera diselesaikan mengingat bahaya yang ditimbulkan. 

Menurut Bibit S. Rianto korupsi pada hakekatnya berupa gunung es, 

tindak pidana korupsinya berada diatas permukaan air laut, sedangkan akar 

masalahnya berada dibawah permukaan laut. Penanganan korupsi dilakukan 

dengan upaya penindakan (represif) dengan menangkap dan mengadili pelakunya, 

pencegahan (preventif) terhadap kerawanan korupsi dan penangkalan (preemtif) 

dengan jalan menangani permasalahan hulu korupsi
3
. 

Dalam hal penyelesaian dan pemberantasan korupsi dibutuhkan suatu 

terobosan atau cara yang tepat dan tegas. Terobosan atau cara penyelesaian 

                                                           
2
 Luh Rina Apriani, Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam Jurnal 

yudisial vol-III/no-01/april 2010 
3
 Bibit.Samad Rianto Korupsi go to hell. Jakarta : PT. Mizan Publika, 2009 



3 
 

korupsi tersebut sudah dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Kemenkumham) dengan mengeluarkan kebijakan Moratorium atau 

disebut juga pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, 

terorisme, dan narkoba. 

Moratorium remisi dan pembebasan bersyarat khususnya tindak pidana 

korupsi adalah sebuah terobosan yang dirasa perlu dalam hal pemberantasan 

korupsi dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Kebijakan tersebut 

dikeluarkan mengingat lemahnya sanksi atau hukuman yang diberikan kepada 

pelaku korupsi. Pada bulan Agustus 2011 yang lalu, Pemerintah memberikan 

remisi bagi para koruptor. Tidak kurang dari 408 koruptor mendapatkan remisi 

pada perayaan 17 Agustus dan tidak kurang 235 orang lainnya mendapatkan 

remisi pada hari raya idul firti
4
. Inilah yang menyebabkan masih banyaknya para 

pelaku korupsi di Indonesia. Atas alasan inilah dibentuk kebijakan moratorium 

remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi. 

Moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut mendapat protes keras dari 

berbagai kalangan, yang menganggap kebijakan moratorium remisi dan 

pembebasan bersyarat tidak benar dan menyalahi aturan serta melanggar Hak 

Asasi Manusia. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 tahun 2006 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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Sedangkan, pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan 

bahwa remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi diatur dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang pasal 43 ayat (5) menyatakan, syarat 

untuk pelaksanaan hak tersebut memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Untuk 

mengakomodasi rasa keadilan itu pemerintah bisa membuat kebijakan transisi 

untuk memperketat pemberian hak tersebut. 

Di Indonesia dikenal asas peraturan perundang-undangan lex specialist 

derogate lex generalis artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat 

khusus mengesampingkan peraturan peraturan perundang-undangan yang bersifat 

umum. Jadi, dengan dasar asas inilah kebijakan moratorium remisi dan 

pembebasan bersyarat dapat diterapkan. 

Satjipto Rahardjo mengatakan hukum itu diciptakan bukanlah semata-

mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur, yakni 

keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat.
5
 Pemaparan tokoh tersebut 

menyampaikan bahwa tujuan hukum itu tidak hanya soal peraturan, Undang-

Undang dan kepastian hukum, akan tetapi terdapat hal lain yang lebih penting 

yaitu rasa keadilan masyarakat. 

Pada dasarnya “adil” atau keadilan sulit dilukiskan dengan kata-kata, 

tetapi lebih dekat untuk “dirasakan”. Orang lebih mudah merasakan adanya 

keadilan atau ketidakadilan daripada mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. 

                                                           
5
 Satjipto Rahardjo. Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia. Jakarta : penerbit buku kompas, 2003 



5 
 

Memang terasa sangat abstrak dan relatif, sedangkan tujuan “adil” atau “keadilan” 

itupun beraneka ragam. 

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-

struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi 

dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan 

keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat juga dapat ditemukan dalam 

pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang 

adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak 

kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua 

prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada 

tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah 

itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian tapi juga sebanding. 

Kepastian harus sebanding, yang mana apabila digabung dari hasil gabung 

tersebut akan menjadi keadilan. 

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan 

sengketa-sengketa hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan 

menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan 

prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap 

suatu sengketa. Sepertinya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim 

terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan 

konkretisasi hukum. Sedangkan seyogyanya hakim mampu menjadi living 
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interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan 

tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu 

peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar la bouche de la 

loi (corong undang-undang). Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian 

mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, 

sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim 

pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan 

keadilan formal. 

Sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang 

menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan 

antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum di satu pihak dan keadilan 

sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Menurut Satjipto Rahardjo dengan 

adanya 2 (dua) macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa 

dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi 

keadilan substansial
6
. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti 

melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa 

hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. 

Penggunaan hukum yang serba formal prosedural dan teknikal, pada 

dasarnya banyak melupakan sisi kebenaran materiil, keadilan substansial dan 

kemanusiaan. Praksis-praksis hukum yang kita terapkan, hingga kini belum 

mampu memberi garansi untuk mencapai harkat kemanusiaan yang berkeyakinan, 
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kebenaran material, dan keadilan substansial. Menurut Satjipto Rahardjo, 

kepedulian terhadap hukum yang menjanjikan kebenaran, kemanusiaan dan 

keadilan, baru dapat dicapai jika kita mau keluar dari tawaran undang-undang 

yang serba formal/ prosedural. 

Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya 

melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang 

sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang 

pada undang-undang. Dengan kata lain, para hakim didorong untuk menggali rasa 

keadilan substansif (substantive justice) di masyarakat daripada terbelenggu 

kententuan undang-undang (procedural justice). 

Dari sekelumit persoalan tersebut diatas terbesit dihati penulis untuk 

mengkaji secara mendalam, yang akhirnya penulis membulatkan tekat untuk 

menuliskan segala persoalan hukum tersebut menjadi penulisan hukum/skripsi 

dengan judul “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS MORATORIUM REMISI 

DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA KORUPSI  

MENURUT RASA KEADILAN MASYARAKAT”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Untuk memperjelas permasalahan penulisan hukum ini, maka penulis 

menuliskan beberapa permasalahan diantaranya : 

Bagaimanakah moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana 

korupsi menurut rasa keadilan masyarakat? 
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C. TUJUAN 

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi menurut rasa 

keadilan masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penulisan hukum diatas, maka manfaat penelitian 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Bagi penulis, penulisan hukum ini merupakan sarana pembelajaran dan 

pengembangan hukum secara intens, dan juga menjadi salah satu 

syarat mutlak meraih gelar Sarjana Hukum (SH). 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat, penulisan hukum ini didasarkan atas harapan 

terciptanya manfaat sosial dan ilmiah. Selain itu penulisan hukum ini 

untuk memberikan informasi tentang kekuatan hukum moratorium 

remisi dan manusia. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat memberikan atau menambah ilmu pengetahuan yang diharapkan 

memberikan kontribusi informasi dalam penegakan hukum yang 

progresif sehingga bisa ditempatkan sebagaimana mestinya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Sosiologis yaitu suatu pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang 

ditempuh melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan 

suatu kerangka pembuktian untuk memastikan, memperluas dan menggali 

atau mendapatkan data secara langsung dari lapangan terhadap obyek yang 

diteliti, baik data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai 

data pendukung atau pelengkap.
7
 Dari segi yuridis yang memandang 

hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat sesuai dengan 

norma-norma yang ada sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan 

yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji 

berlakunya aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan ketika diterapkan dimasyarakat atau melihat realita yang terjadi. 

Adapun jenis penelitian yang dipilih penulis yaitu “purposive 

sampling”, artinya sampel sengaja ditentukan oleh peneliti dengan tujuan 

untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai kebijakan moratorium 

remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor menurut rasa keadilan 

masyarakat. 
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2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah 

di wilayah Universitas Muhammadiyah Malang. Alasan peneliti meneliti 

lokasi penelitian karena mempermudah dalam penarian data. 

3. Jenis Data 

Untuk memeperoleh kebenaran yang valid dan mencapai 

kebenaran ilmiah dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan dua 

jenis data yaitu: 

a. Data Primer 

Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber  yaitu ahli hukum dalam hal ini dosen Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya Malang yang juga pengampu mata kuliah 

Hukum Pidana Khusus, Bapak Setyawan Nurdaya Sakti, SH. MH, dan 

responden yaitu mahasiswa fakultas hukum dengan konsentrasi hukum 

pidana dan Hukum Tata Negara. Narasumber dan responden dipilih 

karena memiliki kapasitas untuk memperoleh data berupa informasi. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan yang 

mengatur segala hal yang berkaitan dengan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta 

pengumpulan data, tulisan-tulisan para sarjana dan ahli hukum, 

buku-buku yang relevan dengan permasalahan ini serta hasil penelitian 

terdahulu. 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini, 

penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 

Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan tanya jawab 

secara langsung terhadap narasumber yaitu: 

1. Ahli Hukum dalam hal ini Bapak Setyawan Nurdaya Sakti, SH, MH 

selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 

pengampu mata kuliah hukum pidana khusus. Ahli hukum tersebut 

diyakini mempunyai kompetensi atau kapasitas untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis, karena berprofesi 

sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pidana khusus. 

2. Para responden dalam hal ini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan tahun 2007 hingga 2009 dengan 

konsentrasi Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara, dengan jalan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data yang 

akurat mengenai kebijakan moratorium remisi dan pembebasan 
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bersyarat bagi terpidana korupsi. Responden dipilih karena telah 

menempuh mata kuliah hukum pidana khusus. 

G. Analisa Data 

Agar data yang dikumpulkan tersebut relevan isinya dengan permasalahan 

di atas, maksudnya data yang diperoleh digunakan untuk memecahkan 

permasalahan digunakan metode deskriptif analisis yaitu menjabarkan atau 

memaparkan data yang diperoleh dari penulisan hukum lapangan dan penulisan 

hukum kepustakaan berdasarkan permasalahan, sehingga berdasarkan data 

tersebut penulis dapat mengetahui bagaimanakah moratorium remisi dan 

pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi menurut rasa keadilan masyarakat. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun 

secara berurutan. Mulai Bab I sampai dengan Bab IV, secara garis besar 

diuaraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan moratorium remisi dan 

pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi, diantaranya: negara hukum, rasa 

keadilan masyarakat, dan teori-teori lain yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 
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BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil pembahasan dari analisa data yang 

berkaitan dengan permasalahan : (a) moratorium remisi dan pembebasan bersyarat 

bagi terpidana koorupsi menurut rasa keadilan masyarakat 

BAB IV PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu 

disampaikan mengenai permasalahan moratorium remisi dan pembebasan 

bersyarat bagi terpidana korupsi menurut rasa keadilan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


