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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Hukum kita pahami sebagai perangkat perangkat untuk menciptakan 

keteraturan dan ketertiban, serta sebagai perangkat untuk mendinamisasikan 

kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan melalui 

pembangunan nasional secara tertib dan teratur. Dengan hukum, secara sadar 

kita melaksanakan transformasi di segenap bidang kehidupan nasional yang 

dilaksanakan secara teratur dan tertib pula
1
 

Pemberlakuan hukum tentunya harus dipahami oleh seluruh 

masyarakat sesuai dengan makna dan hakekat hukum itu sendiri. Hanya saja 

seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, disatu 

sisi berdampak positif terhadap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, namun 

disisi lain telah berdampak negatif, karena dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut telah diikuti pula dengan semakin 

meningkatnya pelanggaran hukum berupa tindak pidana di negara kita, 

termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. 

Tindak pidana korupsi umumnya sudah terjadi sejak berabad-abad 

lamanya dan melanda hampir seluruh negara didunia, baik negara besar dan 

maju maupun negara-negara yang sedang berkembang, seperti halnya negara 

Indonesia. Hanya bedanya tindakan korupsi tersebut lebih dirasakan bagi 

                                                   
       1 Tamaehara.blogspot.com/korupsi-menurut-pandangan-hukum, 3 Juni 2012 
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negara yang sedang membangun oleh karena keterbatasan anggaran baik 

untuk pembangunan maupun memajukan perekonomiannya
2
 

Dalam praktek saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas 

dalam masyarakat dan merembes hampir ke setiap kabupaten atau kotamadya. 

Perkembangannya dari tahun ketahun, baik dari segi kuantitas, yaitu jumlah 

kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dan segi 

kualitas tindak pidana yang dilakukan (modus operandi) semakin sistematis 

serta lingkupnya telah memasuki seluruh aspek kehidupan. 

Di Kabupaten Banyuwangi misalnya, tindak pidana korupsi yang 

berhasil dihendus oleh media massa dan dimunculkan kepermukaan adalah 

tindak pidana korupsi dalam pengadaan dua unit kapal Landing Craft Tank 

(LCT) Putri Sri Tanjung yang melibatkan mantan Bupati Banyuwangi periode 

1999 – 2004, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, dan 

sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Banyuwangi serta reakanannya
3
 

Pengadaan dua unit kapal LCT Putri Sri Tanjung Banyuwangi, sejak 

rencana pengadaannya hingga beroperasinya memang telah memunculkan pro 

dan kontra, baik dari kalangan masyarakat biasa sampai anggota DPRD 

Kabupaten Banyuwangi. 

Sebagian masyarakat yang pro beranggapan bahwa dengan adanya dan 

beroperasinya kapal tersebut dapat merekrut banyak tenaga kerja yang tentu 

saja  dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu 

                                                   
       2 id.wikipedia.org/wiki/korupsi, 3 Juni 2012 

       3 www.komnasikan.wordpress.com/2008/11/14/korupsi-daerah-banyuwangi, 3 Juni 2012 

http://www.komnasikan.wordpress.com/2008/11/14/korupsi-daerah-banyuwangi
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dapat pula menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan bagi 

kalangan yang kontra, beranggapan bahwa pengadaan kapal tersebut tidak 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001. 

Disisi lain ada kekhawatiran dan kecurigaan bakal terjadinya mark up. 

Kedua pendapat tersebut diatas ternyata benar adanya, karena dengan 

telah beroperasinya dua unit kapal tersebut telah merekrut banyak tenaga kerja 

menggenjot PAD Kabupaten Banyuwangi. Disisi lain kecurigaan dan 

kekhawatiran sebagaian kalangan yang kontra terjawab sudah, bahwa benar 

telah terjadi mark up dalam pengadaan dua unit kapat LCT Putri Sri Tanjung 

yang merugikan keuangan negara. Dalam hal ini Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.3.962.618.870,00 atau lebih kurang 

sejumlah uang tersebut (vide:perkara aquo)
4
. 

Berdasarkan peristiwa tindak pidana mark up inilah maka sangat perlu 

dikaji lebih mendalam lagi terkait dengan penerapan sanksi tindak pidana 

mark up yang dilakukan Ir. H. Samsul Hadi selaku Bupati Banyuwangi dalam 

Putusan No.755/PID.B/2005/P.N.Bwi apakah telah mengakomodasi aspek 

keadilan Substansial dan aspek keadilan prosedural, dimana nilai keadilan 

dalam suatu putusan adalah merupakan inti dari suatu putusan itu sendiri baik 

bagi terpidana pada khususnya dan bbagi masyarakat pada umumnya. 

Secara garis besar keadilan substansial dapat diartikan sebagai 

keadilan yang bersumber pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

substansi dari hal-hal yang merupakan suatu larangan, sedangkan keadilan 

                                                   
       4 www.Balipost.co.id/mediadetail.php?module, 03 Juni 2012 

http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module,%2003
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prosedural adalah merupakan keadilan yang diperoleh berdasarkan atas 

preoses dan tahapan-tahapan tertentu hingga tercapainya suatu putusan hakim 

atau dengan kata lain adalah keadilan yang diperoleh dalam proses beracara.  

Kalau tindak pidana korupsi di Indonesia pada umunya dan di 

Kabupaten Banyuwangi pada khususnya di biarkan terus-menerus maka akan 

meruntuhkan sendi-sendi perekonomian negara serta pembangunan akan 

sangat terhambat sehingga masayarakat akan menderita. Apabila pemerintah 

tidak dapat mengawasi dan memberantasnya maka wibawa pemerintah di 

mata rakyatnya akan jatuh. Oleh karena itu sejak “roda” reformasi digulirkan 

dan pernyataan “perang” terhadap tindak pidana korupsi dikumandangkan 

oleh banyak kalangan, langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

merealisasikan tekad tersebut adalah dengan meletakkkan landasana 

kebijakan-kebijakan yang kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi. 

Namun hingga hari ini hukum beserta instrumen-instrumen yang ada 

belum mampu secara maksimal menjerat dan menghukum para koruptor yang 

telah memporak-porandakan perekonomian negara dan membuat rakyat 

sengsara, bahkan hingga saai ini saja koruptor yang masih bisa menikmati 

udara kebebasan tanpa dapat tersentuh sedikit pun oleh “tangan-tangan” 

hukum. Selain itu penanganan terhadap berbagai kasus tindak pidana korupsi 

juga sangat mengecewakan dimana banyak kasus tindak pidana korupsi yang 

dipetisikan atau bahkan di SP-3 kan, atau jika perkaranya sampai dilimpahkan 

kemeja hijau seringkali berakhir dengan putusan yang mengecewakan serta 

melukai rasa keadilan masyarakat. Putusan lepas atau bebas dari segala 
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dakwaan, atau kalaulah dihukum sanksinya sangat ringan seringkali 

mengiringi proses persidangan terhadap terdakwa tindak korupsi di Indonesia, 

khususnya di Kabupaten Banyuwangi.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis mencoba 

membahas dalam sebuah skripsi dengan mengangkat judul “ANALISA 

PEMENUHAN ASPEK KEADILAN SUBSTANSIAL DAN KEADILAN 

PROSEDURAL ATAS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA MARK 

UP YANG DILAKUKAN ATAS TERDAKWA Ir. H. SAMSUL HADI 

DALAM PUTUSAN No.755/PID.B/2005/PN Bwi”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan judul dan uraian dari latar belakang diatas, Penulis dapat 

merumuskan permasalahan yang akan penulis  bahas, yaitu sebagai berikut: 

Sejauhmana penerapan sanksi tindak pidana mark up yang dilakukan Ir. 

H. Samsul Hadi selaku Bupati Banyuwangi dalam Putusan 

No.755/PID.B/2005/P.N.Bwi apakah telah mengakomodasi aspek keadilan 

Substansial dan aspek keadilan prosedural? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, 

Penulis menyimpulkan tujuan penelitian hukum ini adalah : Untuk mengetahui 

sejauhmana penerapan sanksi hukum tindak pidana mark yang dilakukan 
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terdakwa Ir. H. Samsul Hadi selaku Bupati Banyuwangi dalam memenuhi 

aspek keadilan prosedural maupun keadilan subtansional. 

D. Kegunaan Penelitian  

D.1 Dari Segi Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan wawasan dibidang hukum terutama di bidang tindak 

pidana korupsi.  

    D.2 Dari Segi Praktis 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan 

tentang tindak pidana korupsi dan penerapan terhadap sanksi-sanksi 

yang diberikan khususnya terhadap tindak mark up yang dilakukan 

terdakwa Ir. H. Samsul Hadi selaku Bupati Banyuwangi dikaji dari 

keadilan prosedural maupun keadilan subtansional. 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap 

pembuatan dan pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi 

agar Peraturan yang ada dapat berjalan lebih ketat dan tanpa “tebang 

pilih”, sehingga istilah seseorang yang kebal hukum dapat dihilangkan. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkann dapat memberikan pemikiran dan 

kemanfaatan bagi masyarakat luas khususnya mengenai tindak pidana 

korupsi dan penerapan terhadap sanksi-sanksi yang diberikan 
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khususnya terhadap terdakwa Ir. H. Samsul Hadi selaku Bupati 

Banyuwangi dikaji dari keadilan   prosedural maupun keadilan 

subtansional. 

E. Metode Penelitian  

Dalam penelitian hukum ini menggunakan beberapa metode penelitian 

untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan mempermudah 

analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

A. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian hukum ini adalah metode studi kasus pendekatan yuridis 

normatif, yakni melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat
5
. 

Penulisan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penulisan 

analisa adalah Putusan No. 755/PID.B/2005/P.N Bwi. Namun dalam 

Penulisan Skripsi ini tidak hanya bersumber dari kepustakaan mengenai 

Putusan Peradilan, tetapi juga norma yang ada dalam masyarakat mengenai 

bentuk Tindak Korupsi khususnya kepada penerapan sanksi-sanksi yang 

diberikan kepada terdakwa apakah telah mengakomodasi  aspek keadilan 

Substansial dan keadilan prosedural. 

B. Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini digolongkan 

dalam dua jenis bahan hukum, yaitu : 

                                                   
5
 Pedoman Penulisan Hukum, 2007, Fakultas Hukum UMM, hal. 12 
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a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh 

dari hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan ini
6
. Bahan 

hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif artinya mempunyai 

otoritas. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan 

Hakim No.755/PID.B/2005/P.N Bwi.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang 

mendukung bahan hukum primer
7
, terdiri dari perundang-undangan, 

catatan resmi, atau dalam pembuatan undang-undang.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan Tersier berupa semua data publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

jurnal hukum, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil 

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan
8
. Dan bahan 

hukum Tersier yang terkait dengan penulisan hukum ini  ialah sebagai 

berikut : 

1) Buku-buku; 

2) Jurnal; 

3) Artikel dan Berita. 

                                                   
6
 Ibid.  

7
 Ibid 

      
8
 Johnny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 

Publishing, Malang,   hal. 296 
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F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum 

penulisan disini ialah Metode Operasional. Baik bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum Tersier yang dikumpulkan 

berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan metode 

Operasional dan tahapan-tahapan yang dilakukab oleh penulis dari 

Mengantar surat pengantar dari kampus yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Banyuwangi, Kemudian diteruskan ke Paniteradan ke 

Bagian Hukum, selanjutnya Penulis diberikan salinan Putusan dan 

mengganti dengan biaya administrasi Rp. 200.000,-, yang selanjutnya dikaji 

secara komprehensif
9
. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam 

penulisan studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, internet, dan 

artikel Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan 

dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang 

telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara 

deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat 

umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi
10

. 

G. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum yang penulis pergunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriftif 

kualitatif adalah suatu analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data 

dan informasi yang diperoleh dari data primer dan data sekunder secara 

                                                   
       9 Ibid, hal.392 

       10 Ibid, hal.393 
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jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai 

masalah yang ada
11

. Setelah dilakukan analisis dan pembahasan, tahap 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimulan ini 

penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang 

diambil dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat 

khusus. Langkah berikutnya, untuk melengkapi dan atau mengakhiri 

penulisan skripsi penulisan memberikan saran-saran yang bermanfaat dalam 

rangka meminimalisir dan bahakan mengahapuskan tindak pidana korupsi 

di Indonesia, khsusunya di Kabupaten Banyuwangi. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusuna rangkaian penulisan ini, maka peneliti akan membuat 

sistematika penulisan untuk memberikan landasan penelitian serta dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum, serta dapat mempermudah proses 

dalam penelitian dengan sistematis dan terstruktur. Adapun sistematika 

penulisanyanya adalah sebagai berikut: 

1. BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam Pendahuluan ini terdapat beberapa sub bab, yaitu: 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

 

2. BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

                                                   
       11 Sumardi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta. Hal 65. 
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Dalam Bab ini penulis menguraikan menganai tinjauan 

umum tentang tindak pidana korupsi dan sanksi-sanksi 

pidana tindak pidana korupsi serta bahan-bahan kerangka 

teori yang yang dipakai oleh penulis untuk mendukung 

analisa terhadap masalah yang diteliti. 

3. BAB III  : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan atas 

permasalahan yang menjadi kajian sebagaimana yang 

telah disebutkan dalam rumusan masalah. Penulis akan 

menguraikan tahapan penyelesaian dari permasalahan 

yang muncul. Dalam hal ini disajikan mengenai `jawaban 

dari rumusan masalah yang dikemukakan Penulis di awal 

pembahasan.  

4. BAB IV  : PENUTUP 

Adalah merupakan bab terakhir yang memuat dua sub bab, 

yaitu kesimpulan dan saran / rekomendasi.  

Kesimpulan yang dimaksud adalah merupakan hasil dari 

analisa Bab III yang akan disesuaikan dengan 

pemasalahan yang diteliti, serta dapat disebut juga sebagai 

ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam Bab I.  
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Kemudian dari kesimpulan-kesimpulan tersebut , maka 

dimungkinkan timbul hal-hal yang perlu disarankan, 

sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan. 


