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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat 

yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan 

mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi 

korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang 

berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial 

yang tinggi di mata masyarakat. 

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, 

Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi di 

berbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara 

Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek 

korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan 

sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang 

terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik 

serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-

pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu 

terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan 

usaha-usaha penggelapan.
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Korupsi di Indonesia sudah 'membudaya' sejak dulu, sebelum dan 

sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era 

Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, 

namun hasilnya masih jauh panggang dari api.
2
 

Dalam Harian Republika,
3
 Staf Khusus Presiden, Sardan Marbun, 

mengungkap data statistik pengaduan masyarakat kepada Presiden melalui 

SMS dan PO Box 9949. Pengaduan korupsi, menurut dia, ternyata sebagian 

besar terkait kasus korupsi pada 2000-2004. Jumlahnya mencapai 1.078 kasus 

atau 95,3 persen. Sedangkan, tentang kasus yang terjadi pada kurun 2004-

2005, hanya ada 51 pengaduan atau 4,7 persen. Data ini menunjukkan adanya 

dukungan rakyat bagi pemberantasan korupsi. Kita tak bisa bermain-main, 

katakanlah dengan cara tebang pilih yang belakangan menjadi sorotan, dalam 

menunjukkan komitmen. Kita justru terbuka saat gubernur, bupati, jenderal, 

atau dirut perusahaan besar pun mendapat ganjaran berat bila korupsi.  

Meluasnya praktik korupsi tersebut juga ditandai dengan jumlah 

pengaduan masyarakat ke KPK yang kian membludak. Pengaduan tindak 

pidana korupsi yang disampaikan ke KPK mencapai 48.206 jumlahnya. 

Semua yang dilaporkan hampir terjadi di setiap strata sosial.
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Korupsi sistemik merupakan permasalahan yang dihadapi bangsa 

Indonesia saat ini. Hal ini ditunjukan dari Laporan Transparency 

                                                
2 ibid 
3 Republika, 4 Oktober 2006, Membaca Data Korupsi, http://opini.wordpress.com/2006/ 

10/04/membaca-data-korupsi/ diakses tanggal 10 Pebruari 2012 

4 Bibit Samad Riyanto, Wakil Ketua KPK, 25 Juni 2011, Banyak "Penjahat Korupsi" Jadi Pejabat 

Daerah, http://nasional.vivanews.com/news/read/229205-kpk--politik-uang-pacu-pejabat-jadi-

penjahat, diakses tanggal 10 Pebruari 2012 
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International tahun 2005 mengenai Corruption Perception Index yang 

menempatkan Negara Indonesia pada rangking 134 dan 158 negara yang di 

survey. Korupsi sistemik yang melanda birokrasi dan berbagai instansi di 

struktur pemerintahan. Walaupun, telah banyak peraturan perundang-

undangan anti korupsi yang telah diterapkan, namun persoalan korupsi ini 

tidak kunjung usai. Bahkan, Komisi Pemilihan Urnum, sebagai lembaga 

pengawal dan instrumen demokrasi yang menentukan kualitas kepemimpinan 

negara ini dan berasal dari unsur kalangan independen, juga tidak terlepas dan 

"virus" korupsi.
5
 

Berbagai kalangan menilai maraknya praktik korupsi di berbagai 

daerah, disebabkan lemahnya kontrol masyarakat. Akibat lemahnya kontrol 

tersebut, memberi peluang bagi sejumlah oknum di jajaran pemerintahan 

untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Mencuatnya berbagai kasus 

tindak korupsi oleh oknum-oknum di lembaga pemerintahan menjadi indikasi 

masih suburnya praktik dan perilaku koruptif di daerah. Budaya koruptif 

cenderung menghambat penciptaan dan implementasi good governance 

(pemerintahan yang baik/bersih).
6
 

Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukan 73 persen perkara 

yang ditangani adalah korupsi di daerah. Dari sisi modus korupsi, yang paling 

banyak dilakukan adalah penyalahgunaan anggaran APBD sebanyak 87 

kasus, sementara untuk kasus mark up dan suap, berturut-turut 16 kasus dan 

                                                
5 Yuna Farhan, 2010, Peran Koalisi LSM Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Studi 

Kasus Korupsi KPU, http://www.lontar.ui.ac.id//opac/themes/libri2/detail.jsp?id=111035 

&lokasi=lokal, diakses tanggal 10 Pebruari 2012 
6 Rilis Indonesia, 3 Juli 2009, Korupsi Tumbuh Akibat Lemahnya Kontrol Masyarakat, 

http://rilisindonesia.com/?p=1123, diakses tanggal 10 Pebruari 2012 
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13 kasus. Sementara kerugian yang diderita negara ditemukan paling banyak 

Rp1-10 miliar sebanyak 50 kasus, sedangkan kasus dengan kerugian diatas 

Rp100 miliar hanya sebanyak lima kasus.
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Berbagai tindak pidana korupsi tersebut terus terjadi di berbagai 

wilayah negeri ini. Salah satu kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten 

Banyuwangi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati 

Banyuwangi yakni Ir. H. Samsul Hadi. Bupati Kabupaten Banyuwangi 

didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah divonis oleh 

Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan Nomor: 

920/Pid.B/2007/PN.Bwi berupa hukuman penjara enam tahun dengan denda 

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena terbukti bersalah serangkaian 

dugaan kasus korupsi pengadaan dua unit kapal Sri Tanjung senilai Rp 

25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar limaratus juta rupiah) yang 

melibatkan terdakwa selama memimpin di Kabupaten Banyuwangi.  

Dari paparan latar belakang di atas maka penulis terdorong keinginan 

untuk mengangkat judul yakni Tinjauan Yuridis Normatif Putusan 

Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 920/Pid.B/2007/PN.Bwi Tentang 

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Ir. H. Samsul Hadi Bupati 

Banyuwangi. 

 

 

 

                                                
7 Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), 6 Januari 2009. Pejabat Daerah Pelaku Korupsi Terbanyak, 

http://forum.vivanews.com/korupsi/47249-pejabat-daerah-pelaku-korupsi-terbanyak. html, diakses 

tanggal 10 Pebruari 2012 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin 

mengambil rumusan masalah yakni: 

1. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan 

Negeri Banyuwangi dalam memutuskan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh Ir. H. Samsul Hadi Bupati Banyuwangi dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 920/Pid.B/2007/PN.Bwi? 

2. Apakah putusan hakim memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, biaya 

ringan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui secara normatif pertimbangan-pertimbangan hukum 

Hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam memutuskan tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh Ir. H. Samsul Hadi Bupati 

Banyuwangi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 

920/Pid.B/2007/PN.Bwi. 

2) Untuk mengetahui putusan hakim apakah memenuhi asas peradilan cepat, 

sederhana dan biaya ringan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut, maka diharapkan memberi 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini antara lain meliputi: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam studi tentang tinjauan yuridis 

normatif tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala 

pemerintahan daerah, dalam hal ini Bupati Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. 

b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya tindak 

pidana korupsi (tipikor) oleh kepala daerah Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi dan dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi positif dalam evaluasi bagi pihak 

pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang 

baik dan bersih (good governance). 

b. Memberikan kontribusi bagi pihak pengadilan negeri dalam memutuskan 

suatu perkara tindak pidana korupsi sesuai perundang-undangan dan 

peraturan-peraturan yang berlaku tentang tipikor. 

c. Memberikan informasi bagi masyarakat tentang kasus korupsi yang 

dilakukan oleh pejabat pemerintahan daerah. 
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E. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini adapun metode yang digunakan penulis dalam 

penyusunan penulisan skripsi sebagai berikut: 

1. Penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal research) 

Metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu 

pendekatan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam 

masyarakat. Yakni putusan hakim yang bersifat incrah yang akan diteliti oleh 

penulis melalui perbandingan perundang-undangan yang berlaku maupun 

peraturan-peraturan tertulis yang lain yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugasnya dalam hal ini adalah hakim yang berwenang 

memutuskan perkara tersebut. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini jenis data/bahan hukum yang digunakan adalah: 

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat 

Bahan hukum primer berupa putusan beserta isi Putusan Pengadilan 

Negeri Banyuwangi Nomor: 920/Pid.B/2007/PN.Bwi.  

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan dari bahan hukum primer 

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, diperoleh dengan 

cara melakukan studi kepustakaan serta mengumpulkan fakta secara 

langsung melalui referensi buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
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surat kabar, hasil penelitian, jurnal-jurnal, artikel, internet dan bahan-

bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian.
 8

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Dalam penelitian yuridis-normatif ini, untuk memperoleh bahan 

hukum di lapangan maka penulis akan menggunakan library research,  yaitu 

peneliti akan mengumpulkan data dari perpustakan baik buku-buku, meteri 

perkuliahan, internet, surat kabar atau pun pendapat para ahli hukum 

khususnya maupun informasi lainnya dapat dijadikan peneliti sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan guna menyempurnakan penelitian ini. 

Penelusuran terhadap dokumen dalam bentuk arsip dari Kantor Pengadilan 

Negeri Banyuwangi yang berupa Putusan Hakim Nomor: 

920/Pid.B/2007/PN.Bwi yang diajukan sebagai bahan dalam melakukan 

penulisan hukum skripsi. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Pada tahapan ini data dan dokumen yang berhasil didapatkan akan 

dianalisis dengan cara “menarik azas-azas hukum”. Asas hukum acara pidana 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas peradilan cepat, sederhana 

dan biaya ringan, yaitu serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidikan 

sampai dengan putusan hakim) dilakukan cepat, sederhana dan biaya ringan.
9
 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,
10

 bahwa 

apabila peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas 

hukum (rechtsbeginselen), maka hal itu dapat saja dilakukannya terhadap 

                                                
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm.141 

9 Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI-Press, 2006), hlm.252 
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hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Azas-azas hukum 

tersebut sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan, yang 

memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum; artinya, memberikan 

suatu penilaian yang bersifat etis. Secara logis, maka pertama-tama azas-azas 

hukum tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara konkrit; akan 

tetapi di dalam kenyataannya, hal itu juga dapat ditelusuri pada hukum positif 

tertulis.  

Menurut Paul Schoten sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto,
11

 

bahwa salah satu fungsi yang utama dari ilmu-ilmu hukum adalah 

mengadakan penelusuran terhadap azas-azas hukum yang terdapat di dalam 

hukum positif. Di dalam hal ini, Schoten cenderung untuk 

menggabungkannya dengan fungsi hakim di dalam menerapkan hukum, 

khususnya di dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Metode analisa di atas digunakan dalam penulisan hukum ini untuk 

mengetahui landasan hukum dasar gugatan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh Ir. H. Samsul Hadi Bupati Banyuwangi dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 920/Pid.B/2007/PN.Bwi dan untuk 

mengetahui secara normatif pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim di 

Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam memutuskan tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh Ir. H. Samsul Hadi Bupati Banyuwangi dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 920/Pid.B/2007/PN.Bwi. 

                                                
11 Ibid. 
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F. Sistematika Penulisan   

Dalam penelitian ini disusun secara sistematis (berurutan) penulis 

menyajikan 4 (IV) Bab dengan harapan penelitian dapat memperoleh 

gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan yang 

digunakan peneliti adalah: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini meliputi pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sisitematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pemaparan yang terdapat dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang 

putusan pengadilan, teori-teori atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan 

tindak pidana korupsi, konsep tindak pidana, pengertian tindak pidana, konsep 

tindak pidana korupsi, pengertian korupsi, konsep hukum, pengertian hukum, 

dan asas-asas hukum pidana. 

BAB III PEMBAHASAN   

Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai pembahasan dari hasil 

analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 

920/Pid.B/2007/PN.Bwi dan merupakan jawaban dari permasalahan yang 

diangkat pembahasan secara spesifik dan substantif mengenai permasalahan 

yang telah ada dalam penelitian ini. 

 

 



11 

 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan penutup yang mana 

meliputi kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berupa uraian 

mengenai hal-hal apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. 

Saran/rekomendasi berupa penyampaian atau masukan yang ditujukan 

terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yang mana 

berisikan tetang uraian dari hasil kesimpulan. 


