
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam salah satu daftar beberapa Negara yang paling 

banyak melakukan tindak pidana korupsi terbesar, masalah korupsi merupakan 

permasalahan terbesar yang dihadapi oleh suatu Negara khususnya di Indonesia. 

Dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan serta sanksi yang 

diberikan  kepada terdakwa tindak pidana korupsi maka terbentuk beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini sebagai contoh Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Akan tetapi apa yang kita saksikan sekarang perbuatan korupsi bukan makin 

surut dan berkurang, tetapi semakin marak dan canggih serta menyebar ke segala 

lapisan penyelenggara Negara mulai dari kalangan elite sampai dengan pegawai 

terendah. 

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional yang 

dipublikasikan pada bulan Oktober tahun 2005 yang lalu, Indonesia berada pada 

peringkat 137 dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 2,0. Posisi ini jauh dibawah 

dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Singapura pada posisi 5 



dengan IPK 9,3, Malaysia pada posisi 39 dengan IPK 5,0, Thailand pada posisi 66 

dengan IPK 3,6, serta Philipina pada posisi 104 dengan IPK 2,6. Adapun kondisi 

tahun 2009 Indonesia belum beranjak dari 10 negara terkorup. Keadaan ini 

merupakan tantangan bagi negara, pemerintah, lembaga legislatif, penegak hukum, 

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia 

mengingat bangsa Indonesia adalah Negara yang mempunyai posisi yang strategis di 

kawasan Asia tenggara dengan sumber daya Alam yang berlimpah. 1

Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam memberantas tindak 

pidana korupsi yaitu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan 

mengingat Negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 

Maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus 

tentang tindak pidana korupsi diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.

                                                          
1 Surachmin dan  Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Tekhnik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4. 



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan 

United Nation Convention Againts Corruption, 2003. (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang 

dijelaskan diatas diharapkan pula ditegakkan dengan baik oleh para penegak hukum 

di Negara Indonesia agar terwujud kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang 

tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  

Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

mencakup beberapa aspek pertama, bisa tidak adanya tindakan hukum sama sekali 

terhadap pelaku korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegak hukum atau 

bawahan dari penegak hukum yang menjadi penyokong utama (main supplier) yang 

membiayai oprasional kegiatan si penegak hukum, atau si penegak hukum telah 

menerima bagian dari hasil korupsi si pelaku atau si pelaku adalah kolega dari 

pimpinan instansi penegak hukum. Kedua, tindakan ada tapi penanganan diulur-ulur, 

dan sanksi diperingan. Ketiga, tidak dilakukan pemindahan sama sekali karena si 



pelaku mendapat beking dari jajaran tertentu atau tindak pidana korupsinya 

bermotifkan kepentingan untuk kelompok tertentu atau partai tertentu.2

Tidak berfungsinya lembaga pengawas dan penegak hukum, serta sanksi 

hukum yang menjerakan bagi pelaku korupsi3 merupakan penyebab terjadinya tindak 

pidana korupsi, sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak dibarengi 

dengan pengawasan yang ketat cenderung membuat para oknum melakukan tindak 

pidana korupsi.

Ancaman pidana (sanksi) bagi pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang 

No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perumusan 

ancaman minimal yang hampir tersebar di setiap pasal, Hal ini mengakibatkan 

banyaknya perkara Korupsi yang dijatuhi pidana oleh hakim mendekati pidana 

minimal, sebagai contoh dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2341 

K/Pid.Sus/2010 Hakim menghukum terpidana Korupsi dengan Pidana penjara 1 

tahun penjara, sesuai dengan pasal 3 dalam Undang-Undang ini. Terdakwa I dan 

Terdakwa II melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama 

dan berlanjut.

                                                          
2 Ibid, hlm 105. 

3 Alfitra, SH, MH, 2011, Hukum Pembuktian, Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di 
Indonesia, RAS, Jakarta, hlm 148



Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Pegawai Negeri dalam suatu instansi 

pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan suatu tugas Negara yaitu sebagai tim 

pelaksanaan rehabilitasi gedung atau ruang kelas serta pengadaan barang-barang yang 

menyangkut dengan kebutuhan sekolah di 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di 

Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, Maluku Utara. Saat menjalankan tugas 

keduanya dengan menyalahgunakan kewenangannya melakukan Tindak Pidana 

Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. 

Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan 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 penjara 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 milyar 
rupiah).

Pemberlakuan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun ini menjadi 

ancaman pidana yang begitu singkat dan dirasakan kurang memberikan efek jera 

kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hakim dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai penegak hukum diharapkan memberikan putusan yang sesuai 

dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dengan mempertimbangkan 

hal-hal diajukan didalam persidangan. Apabila pemeriksaan kasus tersebut diperiksa 



di tingkat kasasi, maka dalam hal ini yang bertindak sebagai Hakim yaitu mereka 

yang dinamakan dengan Hakim Agung. 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010 (perkara 

Tindak pidana korupsi) Hakim menggunakan Pidana Minimal sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi . 

Perlu diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa 

I dan Terdakwa II merupakan suatu kasus yang sulit dibuktikan oleh Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) sehingga dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang konkret. Oleh 

karena  dalam surat dakwaan, JPU menggunakan Dakwaan jenis kumulasi dimana 

dakwaan ini memberikan pilihan kepada hakim untuk memilih Dakwaan mana yang 

dianggap pantas untuk dikenakan kepada terdakwa sebagai dasar bahwa pelaku telah 

melakukan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini erat kaitannya dengan penerapan hukum 

yang dilakukan oleh Hakim Agung terhadap suatu perkara haruslah sesuai dengan 

peristiwa konkret tersebut yang terjadi, mengingat Hakim Agung sebagai seorang 

yang lebih paham tentang hukum dibandingkan dengan Hakim-hakim di Peradilan 

Umum. 

Dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, hakim agung 

sebagai judex jurist, melakukan penilaian terhadap penerapan hukum yang dilakukan 

pengadilan dibawahnya. Sebagai judex jurist hakim agung dituntut untuk mampu 

melakukan peran penegakan hukum dan keadilan dengan melahirkan kaidah-kaidah 



hukum baru dalam suatu perkara yang ditanganinya untuk mengisi kekosongan 

hukum.4

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya 

sudah ada dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan 

dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha 

mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus 

mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar 

sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim Agung selaku judex jurist dan selaku agen pembaru hukum dituntut 

sikap responsif yakni kepekaan terhadap perkembangan diluar hukum, tidak semata-

mata mengedepankan karakteristik hukum. Harapan masyarakat terhadap Hakim 

Agung sebagai agen pembaru hukum bertumpu pada produk putusannya. Putusan 

hakim disamping berlaku bagi pihak yang berperkara, juga membawa implikasi bagi 

masyarakat, termasuk kalangan akademis karena menjadi bahan penelitian hukum 

dalam rangka pengembangan hukum dan ilmu hukum melalui studi kasus. Peran 

                                                          
4

Burhan Dahlan, 2011, Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk  Mewujudkan 
Pengadilan yang Bersih, www.dilmiltama.go.id/home/ images/stories/pdf/ Makalah_Hakim_Agung_ 
2011,  diakses tanggal 31 oktober 2011.



hakim agung melalui putusannya selain sebagai agen pembaru hukum sekaligus dapat 

meningkatkan wibawa lembaga peradilan menuju pengadilan yang bersih.5

Hakim Agung seharusnya menerapkan hukum yang sesuai untuk peruntukkan 

kasus tersebut , Hakim Agung dalam menegakkan suatu kepastian hukum untuk 

menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi 

faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu 

permainan untuk mencari menang melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.6

Namun, dalam putusan yang akan penulis analisis ini terdapat banyak sekali 

kekeliruan yang dibuat oleh Hakim Agung dalam memeriksa perkara Tindak Pidana 

Korupsi di tingkat kasasi. 

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas suatu 

tulisan yang berjudul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP 

PUTUSAN HAKIM AGUNG NOMOR 2341 K/Pid.Sus/2010 TENTANG 

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-

SAMA dan BERLANJUT (Analisa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2341 

K/Pid.Sus/2010)”. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini:

                                                          
5 Ibid
6 Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, hlm 275



Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan 

secara bersama-sama dan berlanjut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian 

ini bertujuan Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010 tentang tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian diklasifikasikan 

sebagai berikut:

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini akan menambah manfaat keilmuan dan pengetahuan mengenai 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang tindak 

pidana korupsi  yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. 

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat



Agar masyarakat mempunyai pandangan terhadap produk-produk hakim dan 

lebih mengerti tentang analisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

memberikan putusan tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara 

bersama-sama dan berlanjut serta penerapan hukum yang dilakukan oleh 

Hakim Agung dalam putusan tersebut.

b.   Bagi Aparat Penegak Hukum

Mampu lebih memperhatikan delik-deliknya dalam membuat surat-surat yang 

berhubungan didalam persidangan terutama pada surat dakwaan yang sehingga 

nantinya sangat mempengaruhi produk hukum yang berkualitas. 

3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai penambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang dasar pertimbangan Hakim Agung dalam memberikan 

putusan yang berkualitas serta syarat untuk penulisan Tugas Akhir dan 

menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang 

bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta 



norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat7 yaitu Analisis 

Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2341 

K/Pid.Sus/2010 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Secara Bersama-

Sama dan Berlanjut (Analisa Putusan Hakim MA Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010). 

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, 

skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut 

dapat dibagi menjadi:8

a. Sumber Bahan Hukum Primer 

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,9 yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi

                                                          
7 Zainuddin Ali, 2010. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 105
8 Ibid. hlm 106
9 Ibid



b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang 

terkait dengan objek penelitian10 yaitu tentang tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut seperti seminar hukum, majalah, 

karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

secara bersama-sama dan berlanjut serta beberapa sumber dari situs internet 

yang berkaitan dengan persoalan diatas. 

c. Sumber Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.11

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode 

kepustakaan (library research). Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian12 yang dimaksud dalam penulisan 

ini adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum, artikel

hukum, karya ilmiah hukum, media cetak dan atau media elektronik, serta bahan-

bahan dari internet yang berkaitan dengan putusan tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara bersama sama dan berlanjut. 

                                                          
10 Ibid
11 Zainuddin Ali, M.A. 2010. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 106
12 Ibid.hlm 107



5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian 

bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan 

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi 

dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.13

F. Sistematika Penulisan 

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

secara berurutan, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang 

sistematis. Mulai BAB I sampai dangan BAB IV, secara garis besar diuraikan sebagai 

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yakni memuat 

alasan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian 

berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan masalah, yakni 

meliputi pertanyaan yang spesifik terhadap permasalahan yang akan 

diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penulisan tugas akhir. 

Tujuan penulisan memuat pernyataan singkat tentang apa yang akan 

dicapai oleh peneliti. Manfaat penulisan, merupakan uraian mengenai 
                                                          
13 Ibid



kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode penulisan yang 

menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam 

penulisan jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan 

bahan hukum dan teknik menganalisis hasil penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang dimana dalam bagian ini peneliti menyajikan 

teori maupun kaidah- kaidah yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan maupun literatur-literatur yang akan dipakai 

untuk mendukung analisis yang akan diberlakukan pada penelitian ini. 

Teori-teori yang dipergunakan antara lain berkaitan dengan

pertimbangan pertimbangan yang lebih membuktikan terhadap 

dipidananya terdakwa. 

BAB III HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini, berisi mengenai uraian pembahasan permasalahan yang 

diangkat peneliti serta dianalisis secara deskriptif kualitatif yang 

berkaitan dengan permasalahan tersebut. Adapun gambaran analisis 

penulisan lebih difokuskan pada produk hakim dalam memberikan 

putusan di pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). 

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisikan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang telah 

diangkat penulis yaitu mengenai analisa pertimbangan-pertimbangan 



hakim dalam memberikan putusan kepada para terdakwa dalam 

perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama 

dan berlanjut. 





BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam salah satu daftar beberapa Negara yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi terbesar, masalah korupsi merupakan permasalahan terbesar yang dihadapi oleh suatu Negara khususnya di Indonesia. Dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan serta sanksi yang diberikan  kepada terdakwa tindak pidana korupsi maka terbentuk beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini sebagai contoh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Akan tetapi apa yang kita saksikan sekarang perbuatan korupsi bukan makin surut dan berkurang, tetapi semakin marak dan canggih serta menyebar ke segala lapisan penyelenggara Negara mulai dari kalangan elite sampai dengan pegawai terendah. 

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional yang dipublikasikan pada bulan Oktober tahun 2005 yang lalu, Indonesia berada pada peringkat 137 dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 2,0. Posisi ini jauh dibawah dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Singapura pada posisi 5 dengan IPK 9,3, Malaysia pada posisi 39 dengan IPK 5,0, Thailand pada posisi 66 dengan IPK 3,6, serta Philipina pada posisi 104 dengan IPK 2,6. Adapun kondisi tahun 2009 Indonesia belum beranjak dari 10 negara terkorup. Keadaan ini merupakan tantangan bagi negara, pemerintah, lembaga legislatif, penegak hukum, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia mengingat bangsa Indonesia adalah Negara yang mempunyai posisi yang strategis di kawasan Asia tenggara dengan sumber daya Alam yang berlimpah. [footnoteRef:2] [2:  Surachmin dan  Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Tekhnik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4. ] 


Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan mengingat Negara Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana korupsi diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againts Corruption, 2003. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang dijelaskan diatas diharapkan pula ditegakkan dengan baik oleh para penegak hukum di Negara Indonesia agar terwujud kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  

Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek pertama, bisa tidak adanya tindakan hukum sama sekali terhadap pelaku korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegak hukum atau bawahan dari penegak hukum yang menjadi penyokong utama (main supplier) yang membiayai oprasional kegiatan si penegak hukum, atau si penegak hukum telah menerima bagian dari hasil korupsi si pelaku atau si pelaku adalah kolega dari pimpinan instansi penegak hukum. Kedua, tindakan ada tapi penanganan diulur-ulur, dan sanksi diperingan. Ketiga, tidak dilakukan pemindahan sama sekali karena si pelaku mendapat beking dari jajaran tertentu atau tindak pidana korupsinya bermotifkan kepentingan untuk kelompok tertentu atau partai tertentu.[footnoteRef:3] [3:  Ibid, hlm 105. 
] 


Tidak berfungsinya lembaga pengawas dan penegak hukum, serta sanksi hukum yang menjerakan bagi pelaku korupsi[footnoteRef:4] merupakan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat cenderung membuat para oknum melakukan tindak pidana korupsi. [4:  Alfitra, SH, MH, 2011, Hukum Pembuktian, Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, RAS, Jakarta, hlm 148] 


Ancaman pidana (sanksi) bagi pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perumusan ancaman minimal yang hampir tersebar di setiap pasal, Hal ini mengakibatkan banyaknya perkara Korupsi yang dijatuhi pidana oleh hakim mendekati pidana minimal, sebagai contoh dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010 Hakim menghukum terpidana Korupsi dengan Pidana penjara 1 tahun penjara, sesuai dengan pasal 3 dalam Undang-Undang ini. Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.



Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan Pegawai Negeri dalam suatu instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan suatu tugas Negara yaitu sebagai tim pelaksanaan rehabilitasi gedung atau ruang kelas serta pengadaan barang-barang yang menyangkut dengan kebutuhan sekolah di 30 (tiga puluh) Sekolah Dasar di Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, Maluku Utara. Saat menjalankan tugas keduanya dengan menyalahgunakan kewenangannya melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. 

Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 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 penjara 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 milyar rupiah).



Pemberlakuan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun ini menjadi ancaman pidana yang begitu singkat dan dirasakan kurang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum diharapkan memberikan putusan yang sesuai dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal diajukan didalam persidangan. Apabila pemeriksaan kasus tersebut diperiksa di tingkat kasasi, maka dalam hal ini yang bertindak sebagai Hakim yaitu mereka yang dinamakan dengan Hakim Agung. 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010 (perkara Tindak pidana korupsi) Hakim menggunakan Pidana Minimal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . 

Perlu diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan suatu kasus yang sulit dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang konkret. Oleh karena  dalam surat dakwaan, JPU menggunakan Dakwaan jenis kumulasi dimana dakwaan ini memberikan pilihan kepada hakim untuk memilih Dakwaan mana yang dianggap pantas untuk dikenakan kepada terdakwa sebagai dasar bahwa pelaku telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini erat kaitannya dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Agung terhadap suatu perkara haruslah sesuai dengan peristiwa konkret tersebut yang terjadi, mengingat Hakim Agung sebagai seorang yang lebih paham tentang hukum dibandingkan dengan Hakim-hakim di Peradilan Umum. 

Dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, hakim agung sebagai judex jurist, melakukan penilaian terhadap penerapan hukum yang dilakukan pengadilan dibawahnya. Sebagai judex jurist hakim agung dituntut untuk mampu melakukan peran penegakan hukum dan keadilan dengan melahirkan kaidah-kaidah hukum baru dalam suatu perkara yang ditanganinya untuk mengisi kekosongan hukum.[footnoteRef:5] [5:  Burhan Dahlan, 2011, Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk  Mewujudkan Pengadilan yang Bersih, www.dilmiltama.go.id/home/ images/stories/pdf/ Makalah_Hakim_Agung_ 2011,  diakses tanggal 31 oktober 2011.] 


Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim Agung selaku judex jurist dan selaku agen pembaru hukum dituntut sikap responsif yakni kepekaan terhadap perkembangan diluar hukum, tidak semata-mata mengedepankan karakteristik hukum. Harapan masyarakat terhadap Hakim Agung sebagai agen pembaru hukum bertumpu pada produk putusannya. Putusan hakim disamping berlaku bagi pihak yang berperkara, juga membawa implikasi bagi masyarakat, termasuk kalangan akademis karena menjadi bahan penelitian hukum dalam rangka pengembangan hukum dan ilmu hukum melalui studi kasus. Peran hakim agung melalui putusannya selain sebagai agen pembaru hukum sekaligus dapat meningkatkan wibawa lembaga peradilan menuju pengadilan yang bersih.[footnoteRef:6] [6:  Ibid] 


Hakim Agung seharusnya menerapkan hukum yang sesuai untuk peruntukkan kasus tersebut , Hakim Agung dalam menegakkan suatu kepastian hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.[footnoteRef:7] Namun, dalam putusan yang akan penulis analisis ini terdapat banyak sekali kekeliruan yang dibuat oleh Hakim Agung dalam memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi di tingkat kasasi.  [7:  Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, hlm 275] 


Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas suatu tulisan yang berjudul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM AGUNG NOMOR 2341 K/Pid.Sus/2010 TENTANG  TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT (Analisa Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010)”. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini:

Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.



D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini akan menambah manfaat keilmuan dan pengetahuan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang tindak pidana korupsi  yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. 

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mempunyai pandangan terhadap produk-produk hakim dan lebih mengerti tentang analisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut serta penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Agung dalam putusan tersebut.

b.   Bagi Aparat Penegak Hukum

Mampu lebih memperhatikan delik-deliknya dalam membuat surat-surat yang berhubungan didalam persidangan terutama pada surat dakwaan yang sehingga nantinya sangat mempengaruhi produk hukum yang berkualitas. 

3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar pertimbangan Hakim Agung dalam memberikan putusan yang berkualitas serta syarat untuk penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 



E. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat[footnoteRef:8] yaitu Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Analisa Putusan Hakim MA Nomor 2341 K/Pid.Sus/2010).  [8:  Zainuddin Ali, 2010. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 105] 


2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:[footnoteRef:9] [9:  Ibid. hlm 106] 


a. Sumber Bahan Hukum Primer 

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,[footnoteRef:10] yaitu: [10:  Ibid] 


1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian[footnoteRef:11] yaitu tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut seperti seminar hukum, majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut serta beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.  [11:  Ibid] 


c. Sumber Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.[footnoteRef:12] [12:  Zainuddin Ali, M.A. 2010. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 106] 


4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research). Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian[footnoteRef:13] yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmiah hukum, media cetak dan atau media elektronik, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut.  [13:  Ibid.hlm 107] 


5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[footnoteRef:14]  [14:  Ibid] 




F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara berurutan, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis. Mulai BAB I sampai dangan BAB IV, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I 		PENDAHULUAN

	Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang yakni memuat alasan yang menjadi pentingnya dilakukan suatu penelitian berdasarkan permasalahan yang ada. Rumusan masalah, yakni meliputi pertanyaan yang spesifik terhadap permasalahan yang akan diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penulisan tugas akhir. Tujuan penulisan memuat pernyataan singkat tentang apa yang akan dicapai oleh peneliti. Manfaat penulisan, merupakan uraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis. Metode penulisan yang menguraikan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik menganalisis hasil penelitian. 

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA

	Merupakan bab yang dimana dalam bagian ini peneliti menyajikan teori maupun kaidah- kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang akan dipakai untuk mendukung analisis yang akan diberlakukan pada penelitian ini. Teori-teori yang dipergunakan antara lain berkaitan dengan pertimbangan pertimbangan yang lebih membuktikan terhadap dipidananya terdakwa. 

BAB III	HASIL PENELITIAN 

	Dalam bab ini, berisi mengenai uraian pembahasan permasalahan yang diangkat peneliti serta dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Adapun gambaran analisis penulisan lebih difokuskan pada produk hakim dalam memberikan putusan di pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung). 

BAB IV	PENUTUP

	Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisikan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat penulis yaitu mengenai analisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada para terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. 



