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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah korupsi telah lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan 

masyarakat dan telah menjadi suatu fenomena persoalan nasional yang amat sukar 

ditanggulangi. Muhammad Hatta mengatakan: Korupsi cenderung sudah 

membudaya atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. 

Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki andil besar terhadap 

terhambatnya pencapaian tujuan bernegara, sehingga membuat seluruh sumber 

daya yang dimiliki Indonesia tidak berbanding lurus dengan nasib masyarakatnya. 

Berkaitan dengan ini, salah satu cara agar rakyat dapat hidup sejahtera adalah 

melalui penanggulangan korupsi yang menjadi awal penyelesaian berbagai krisis 

di Indonesia. Ermansjah Djaja mengatakan bahwa “tindak pidana korupsi 

merupakan salah satu masalah yang sangat serius karena dapat membahayakan 

stabilitas keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, 

politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi 

serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana 

korupsi yang tidak terkendali tidak hanya menyebabkan kerugian negara dan 

mengancam perekonomian nasional, tetapi juga terancamnya kehidupan 

berbangsa dan bernegara.
1
 

Sadar akan dampak korupsi, maka upaya pemberantasan korupsi pun 

mendapatkan perhatian yang cukup serius oleh pemerintah maupun masyarakat. 
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Perhatian pemerintah terhadap tindak pidana korupsi secara implisit paling tidak 

dapat disimpulkan melalui kebijakan penanggulangan korupsi yang terus 

diperbaharui. Perangkat hukum pemberantasan korupsi telah dimiliki pemerintah 

sejak tahun 1957 melalui Peraturan Militer Nomor Prt/PM/06/1957 pada 9 April 

1957 sampai dengan diratifikasikannya United National Convention Against 

Corruption 2003 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Hingga kini ada 

10 (Sepuluh) perangkat hukum pemberantasan korupsi.
2
 

Tidak hanya itu, perhatian pemerintah juga diwujudkan dengan menjadikan 

korupsi secara tegas dan nyata sebagai musuh bersama dalam konteks kehidupan 

bernegara. Hal ini termaktub dalam konsiderans pokok pikiran yang menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukkan peraturan perundang-undangan dari 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi:
3
 

a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus 

diberantas dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, sehingga harus 

diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan 

kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; 
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Itu sebabnya terdapat evolusi pemikiran terhadap tindak pidana korupsi, 

diantaranya pengenaan pidana denda dalam Undang-undang tindak pidana korupsi 

yang telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini telah menunjukkan adanya peningkatan 

penggunaan pidana denda. Dengan kata lain, Undang-undang korupsi cenderung 

memaksimalkan penggunaan pidana denda. 

Pada perkembangannya, pemberantasan tindak pidana korupsi juga dinyatakan: 

a. Harus dilakukan secara luar biasa (extra ordinary), sebagaimana termaktub 

dalam konsiderans huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi: 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 dilakukan secara luar biasa, serta; 

b. Dirumuskan sebagai tindak pidana formil,
4
 sebagaimana termaktub pada 

penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam Undang-undang ini, 

tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. 

Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang 

dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan 
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kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan 

tetap dipidana. 

Paradigma inilah yang kemudian menempatkan tindak pidana korupsi sebagai 

kejahatan luar biasa (extra ordionary crime), yang kini juga telah menjadi 

kejahatan transnasional dengan lahirnya United Nations Conventions Against 

Corruption 2003 sebagaimana Indonesia juga telah menandatangani dan 

meratifikasinya. 

Selanjutnya korupsi juga telah diterima sebagai sebuah stigma negatif oleh 

masyarakat, karena dianggap sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa. Frans 

Magnis Suseno mengatakan bahwa korupsi merupakan bentuk penghianatan 

paling kejam dan tercela terhadap bangsa, sebab korupsi merupakan penghianatan 

terhadap kejujuran dasar yang diperlukan semua orang saat hidup bersama.  

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu 

elitis, endemik dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi 

sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi 

mewabah menjangkau masyarakat luas. Lalu di tahap kritis, ketika korupsi 

menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit serupa. 

Boleh jadi, penyakit korupsi di Indonesia telah sampai pada tahap sistemik. 

Selanjutnya, penelitian yang penulis gunakan dalam perkara tindak pidana 

korupsi ialah studi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan 

Nomor Perkara: 76/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY atas nama terdakwa Susilo 

Trimulyanto, yang merupakan pegawai ASN BAPPEDA Batu menjabat sebagai 

Kepala Bidang Perekonomiaan dan Perencaan Pembangunan Daerah Kota Batu 
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sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada pengadaan 

barang Buku Profil Daerah Pembangunan Kota Batu Sepuluh Tahun Terakhir 

yang akan diterbitkan pada perayaan HUT Kota Batu yang ke-15 atas pencapaian 

10 Tahun Bapak Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu pada saat itu. Korupsi 

yang terjadi ialah berkaitan dengan pengadaan barang pencetakan 580 buku secara 

fisik oleh Pejabat BAPPEDA Kota Batu dengan CV. Kayu Apu selaku pelaksana 

kegiatan yang ditunjuk secara langsung tanpa melalui prosedur hukum. 

Kemudian berdasarkan putusan tersebut, Terdakwa Susilo Trimulyanto diputus 

lepas oleh Majelis Hakim Tipikor Surabaya selama 1 tahun dikurangi masa 

penahanan. Dalam hal ini, penulis melakukan pengujian (eksaminasi) terhadap 

putusan a quo, apakah sudah memenuhi tujuan hukum yakni keadilan, kepastian 

dan kemanfaatan atau malah sebaliknya. Sebagaimana tujuan dari hukum acara 

pidana ialah untuk mencari kebenaran materil yakni “Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan”.
5
 Hal ini 

ditujukan untuk menilai keobjektifan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi 

Surabaya dalam memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum 

berdasarkan fakta hukum yang terjadi di BAPPEDA Batu. Setelah mengamati 

putusan tersebut, penulis menyimpulkan telah terjadi kekhilafan/kekeliruan dalam 

memahami kronologis/peristiwa hukum yang terjadi hingga penerapan unsur-

unsur pasal dalam perkara a quo. Karena pertimbangan hukum hingga amar 
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putusan oleh Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi aspek keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian yang dapat merugikan hak bagi terdakwa. 

Dengan demikian, penulis melihat terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh 

Majelis Hakim Tipikor Surabaya dalam memberikan pertimbangan hukum serta 

memberikan putusan lepas terhadap terdakwa. Penulis melihat bahwa kasus 

korupsi yang dilakukan oleh ASN BAPPEDA Batu tersebut terdapat kekaburan 

fakta hukum yang dilakukan oleh Kejari Batu dan Hakim Tindak Pidana Korupsi 

Surabaya terhadap Terdakwa Susilo Trimulyanto selaku pejabat ASN di 

BAPPEDA Batu. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap kasus korupsi tersebut, sehingga penelitian tersebut berjudul 

“Eksaminasi Putusan Hakim Tipikor Surabaya No: 

76/Pid.Sus/TPK/2018/Pn.Sby Ditinjau dari Perspektif Tujuan Hukum”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 

76/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby ditinjau dari perspektif tujuan hukum? 

2. Bagaimana kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memberikan pertimbangan 

hukum putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara: 

76/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian hukum ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap putusan Hakim Tindak Pidana 

Korupsi Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby ditinjau dari 

perspektif tujuan hukum; 

2. Untuk menjelaskan kekehilafan atau kekeliruan hakim dalam memberikan 

pertimbangan hukum putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara: 

76/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini untuk lebih mengembangkan daya analisis terhadap kasus 

yang terjadi sehingga membentuk pola pikir penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang, juga dapat melatih penulis untuk mencari serta menggali data dari 

permasalahan hukum yang diteliti. Di samping itu, manfaat penelitian secara 

subjektif yaitu sebagai syarat menyelesaikan akademik di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Mahasiswa  

Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumber tambahan pengetahuan 

yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa 

yang membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam 

tindak pidana korupsi khususnya dalam lingkup Aparatur Sipil Negara. 
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c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang utuh terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam 

lingkup Aparatur Sipil Negara. 

E. Kegunaan Penelitian 

Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, tulisan ini 

dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya 

di bidang praktisi hukum mengenai penegakkan hukum tindak pidana korupsi 

dalam lingkup Aparatur Sipil Negara. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa hukum maupun teoritis serta 

masyarakat pada umumnya. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian akan mempengaruhi perolehan sumber bahan hukum dalam 

penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan 

secara optimal sesuai dengan metode ilmiah dan demi terciptanya tujuan 

penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum 

merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin, 

maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
6
 Untuk 

menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang 

relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah, untuk 

itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Metode Pendekatan  

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian 

atau penulisan.
7
 Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan 

mengembangkan permasalahan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan 

yuridis normatif, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang 

menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah 

kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, dengan cara menguji dan 

mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dengan peraturan 

atau ketentuan-ketentuan yang lalu dan saat ini diberlakukan, agar mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam penulisan ini. 

Adapun metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, 

terdapat beberapa pendekatan yaitu melalui pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan historis 

(Historical Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dan 

pendekatan konseptual (Conceptual Approach).
8
 Dari kelima pendekatan tersebut, 

pendekatan yang paling relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. 

Bahwa karena penelitian penulis ialah berkaitan dengan Putusan Hakim 

Tindak Pidana Korupsi maka diperlukannya adanya penafsiran hukum. Penafsiran 

hukum ialah usaha atau upaya untuk memahami gagasan atau nilai yang 

terkadung di dalam norma dalam rangka menerapkan terhadap suatu peristiwa 
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hukum yang terjadi. Penafsiran hukum yang penulis gunakan ialah penafsiran 

gramatikal yakni memberikan makna suatu hukum dari arti kata dalam pemakaian 

bahasa sehari-hari atau teknis yuridis, dan penafsiran sosiologis (teologis) yakni 

memberikan penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
9
 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan yang dimaksud lebih mengarah kepada 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolahan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti 

adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim 

untuk sampai kepada putusan-nya. Sehingga dalam pendekatan ini peneliti 
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menggunakan putusan Hakim Tipikor Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby, 

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta Memori Peninjauan Kembali. 

c. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan ini berangkat dari pandangan serta doktrin yang berkembang 

dalam lingkup ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut peneliti akan 

menemukan ide dan pembahasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep-

konsep hukum serta asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. 

Pemahaman akan doktrin-doktrin dan pandangan tersebut merupakan dasar bagi 

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu 

yang dihadapi.
10

 

2. Sumber Bahan Hukum 

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis 

sumber bahan hukum yaitu: 

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri 

dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolahan 

Keuangan Daerah;  
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5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan 

ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang 

diketahui maupun mengenai suatu gagasan idea. Bahan sekunder ini 

mencakup; buku, artikel ilmiah, doktrin, jurnal-jurnal atau sumber hukum lain 

baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini; 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, informasi dari internet. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang 

diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-

instansi yang bersangkutan, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Studi kepustakaan (Library Research),  

Yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-

undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi 



 

13 

 

data secara sistematis dan terarah, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan 

lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan 

metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititkberatkan pada pengunaan dan 

kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier yang ditunjang oleh data primer, metode pendekatan ini digunakan dengan 

mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan 

yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan 

penerapan dalam praktek. 

Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, maka penulis akan 

mengumpulkan data lapangan yang tersedia di berbagai lingkungan instansi 

terkait, dengan wawancara dengan salah satu pejabat fungsional dalam instansi 

terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini. Kemudian hasilnya 

akan dianalisis bersama-sama dengan data sekunder, sehingga penulis akan 

mendapatkan gambaran secara jelas, guna membahas permasalahan dalam 

penelitian penulisan ini. 

4. Metode Analisis Data 

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, 

disini penulis sebagai instrumen analisis, akan menggunakan metode analisis 

yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang 

diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian 

dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kemudian data yang 

akan dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif. 
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G. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-

sub bab, sistematik penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 

penulisan penelitian dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam 

memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang 

mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang 

diperoleh oleh penulis, yakni tindak pidana, korupsi/tindak pidana 

korupsi dan tujuan hukum. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jawaban terhadap 

permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni; 

analisis putusan hakim tindak pidana korupsi Surabaya No. 

76/Pid.Sus/TPK/2018/Pn.Sby ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan 

kekhilafan/kekeliruan Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum 

putusan hakim tindak pidana korupsi Surabaya No. 

76/Pid.Sus/TPK/2018/Pn.Sby 
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BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya 

berisikan suatu kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian hukum. 

 


