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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENGADILAN TIPIKOR  

TERHADAP KORUPTOR DI LAMPUNG 

 

(Skripsi ) 

 

 

Oleh 

 

DELLA RAHMASWARY 

 

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah 

kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya 

masih jauh dari memuaskan. Ditengah gencarnya agenda pemberantasan korupsi, 

kita dihadapkan pada penegakan hukum dalam kasus korupsi ini yang cukup 

paradoksal dan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Salah satunya adalah 

semakin menggejalanya vonis hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis 

ringan, bahkan sampai ada beberapa vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi.  

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana 

penegakan hukum oleh pengadilan tipikor terhadap koruptor di Lampung?Apakah 

yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh pengadilan tipikor 

terhadap koruptor di Lampung? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian 

normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, 

sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataannya baik berupa penilaian perilaku                                                                                           

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa : 

Penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas I A 

Tanjung Karang dalam penjatuhan pidana terhadap koruptor yakni dengan dua 

cara yakni dengan cara yakni 1. Formulasi Dari segi formulasi tentunya berbicara 

mengenai fungsi legislatif dalam membuat satu peraturan perundang-undangan 

dalam hal ini dari segi formulasi sudah ada dasar hukum dalam mengadili perkara 

tipikor yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi, 2 Aplikasi Pada tahap aplikasi tersebut dimaksudkan  dimana 

peraturan yang dibuat tersebut agar dapat dijalankan maksimal oleh penegak 

hukum termasuk ketika penegak hukum khususnya hakim dalam melaksanakan 

penegakan hukum secara maksimal kepada pelaku korupsi. yaitu antara lain 

dengan pemidanaan secara maksimal maupun dalam melakukan perampasan aset 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi. dan terakhir 3 Tahap Eksekusi disini  

 



               Della Rahmaswary 

hakim berwenanng menjatuhkan hukuman yang setimpal apabila perbuatan 

terdakwa tersebut telah merugikan banyak pihak dan berpotensi akan menjadi 

penjahat kambuhan. Faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh Pengadilan 

Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam penjatuhan 

vonis pidana yakni lebih disebabkan oleh faktor 1. faktor hukumnya sendiri 

meliputi adanya dualisme pengadilan yang mengadili tindak pidana korupsi yakni 

Peradilan tipikor di pusat dan juga wewenang pengadilan negeri untuk mengadili 

tindak pidana korupsi, 2. Faktor Aparatur Penegak Hukum meliputi masih 

kurangnya aparatur penegak hukum di daerah Karena terbatasnya penyidik dan 

penuntut dari KPK. 3 Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan 

Hukum, 4 Pola Rekrutmen dan Peningkatan Kapasitas Kompetensi yang masih 

kurang memadai, 5 Masih Banyaknya Mafia Peradilan. 

 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis adalah: Perlunya 

penyiapan SDM penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang kredibel dan 

berkapasitas, dengan melakukan evaluasi pola recruitmen, peningkatan 

pendidikan bersama antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa 

Penuntut Umum dari Kejaksaan , serta penyidik dan penuntut umum dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi; Perlunya evaluasi atas kesenjangan atau diskriminasi 

antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan 

dengan penyidik dan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi hal 

tersebut agar terciptanya kesinergisan dalam melakukan penegakan hukum.  

               

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengadilan Tipikor, Penjatuhan Pidana 
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MOTO 

 

 

“Lakukan yang terbaik, Bersikaplah yang baik 

maka akan menjadi orang yang terbaik” 

(Della Rahmaswary,S.H) 

 

“Selalu ada Allah untuk orang yang bersabar” 

(Q.S Al-Anfal:66) 

 

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 

di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” 

(Q.S Al-Baqarah [2] : 188) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah 

kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya 

masih jauh dari memuaskan. Di masa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan 

mengambil "upeti" dari rakyat kecil, yang terus berlanjut di masa Belanda ketika 

menguasai Nusantara (1800 - 1942) dan Zaman Inggris (1811 - 1816). Akibat 

kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, 

misalnya perlawanan Diponegoro (1825 -1830), Imam Bonjol (1821 - 1837), 

Aceh (1873 - 1904) dan lain-lain.
1
 

 

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Karena itu perlu 

dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (extra judicial action). 

Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan 

berani dari para aparatur penegak hukumnya.
2
 

 

 

                                                           
1
 Topo Santoso, Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Mewujudkan Good Governance, Badan Pembinaan  Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta, 

2011 
2
 http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-

korupsi-dalam-perpesktif-hukum-progresif/ 
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Regulasi tentang korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai cikal bakal pembentukan 

pengadilan tipikor yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengandung materi dan spirit pemberantasan 

korupsi yang sangat tinggi, namun regulasi yang cukup memadai dan kuat 

tidaklah cukup untuk memberantas korupsi di tengah praktik korupsi di negeri ini 

yang semakin menggurita. Praktik korupsi di negeri ini sudah berlangsung 

sistematis dengan menggunakan modus konvesional sampai dengan modus super 

canggih. Karena itu, kita sangat dibutuhkan para aparat penegak hukum, mulai 

kepolisian, kejaksanaan, sampai pengadilan yang memiliki spirit pemberantasan 

korupsi yang tinggi dan memiliki pemahaman dan penerapan hukum yang 

progresif.
3
 

 

Gencarnya agenda pemberantasan korupsi, kita dihadapkan pada penegakan 

hukum dalam kasus korupsi ini yang cukup paradoksal dan masih jauh dari rasa 

keadilan masyarakat. Salah satunya adalah semakin menggejalanya vonis hakim 

pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis ringan, bahkan sampai ada beberapa 

vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi.  

 

Munculnya vonis ringan atau bebas, mulai dipantau masyarakat pada tahun 2008. 

Pada tahun 2008, Indonesia Corruption Wacth (ICW) pernah memantau kinerja 

lembaga pengadilan umum. Hasilnya; terdapat 94 perkara korupsi dengan 196 

terdakwa yang diperiksa dan diputus (divonis) oleh pengadilan di seluruh 

Indonesia, mulai tingkat pertama hingga kasasi.  

                                                           
3
 Ibid, hlm. 4 
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Nilai kerugian negara dari perkara yang diperiksa dan diputus pengadilan 

diperkirakan mencapai Rp 1,196 triliun. Di antara 196 terdakwa korupsi yang 

telah diperiksa dan diputus, 104 terdakwa (53 persen) divonis bebas/lepas oleh 

pengadilan. Hanya 92 terdakwa (47 persen) yang akhirnya divonis bersalah. 

Namun, dari 92 terdakwa korupsi yang akhirnya diputus bersalah tersebut, bisa 

dikatakan belum memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Terdakwa yang 

divonis kurang dari satu tahun penjara sebanyak 36 orang (18,3 persen), lebih dari 

1,1-2 tahun 40 terdakwa (20,4 persen), divonis 2,1-5 tahun 5 terdakwa (2,5 

persen), serta divonis 5,1-10 tahun 4 terdakwa (2,04 persen). Hal yang menarik, 

terdapat tujuh terdakwa kasus korupsi yang divonis percobaan (3,57 persen). 

Secara rata-rata, vonis penjara yang dijatuhkan pengadilan umum adalah 6,43 

bulan penjara.
4
 

 

Berdasarkan catatan ICW, per 1 Agustus 2012, sedikitnya 71 terdakwa korupsi 

telah divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis bebas tersebut 

terbesar terutama di Surabaya sebanyak 26 terdakwa, menyusul Samarinda 15 

terdakwa, kemudian Semarang dan Padang masing-masing 7 terdakwa. Dan 

Bebasnya terdakwa korupsi Djajadi menjadi preseden buruk dan sekaligus alarm 

bagi pemberantasan korupsi di Jatim. Dan yang paling fenomenal ada di 

Semarang. Di kota itu ada tujuh perkara korupsi, lima di antaranya divonis bebas. 

Kondisi ini menjadi keprihatinkan kita semua dan menjadi alarm bagi agenda 

pemberantasan korupsi di Indonesia.
5
 

 

                                                           
4
 Ibid, hlm. 5 

5
 Ibid 
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Berkaitan dalam langkah mengatasi terhadap maraknya tindak pidana korupsi 

maka perlu dibentuk pengadilan ad hoc tindak pidana korupsi dalam memeriksa 

dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) 

mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di 

Indonesia perlu dibentuk suatu pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi. 

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

disebutkan bahwa peradilan yang menangani masalah korupsi tidak berdiri sendiri 

dibawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan 

khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.  

 

Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan 

peradilan yang independen dalam menangani permasalah khususnya seperti tindak 

pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor 

hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan. Berdasarkan ideologi 

pancasila keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, 

ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, ras, agama, warna kulit, maupun gender. 

 

Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran 

yang sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak 

pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberi sanksi bagi para koruptor 

tetapi juga mempunyai peran untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.  



5 

 

Peran hakim yang sangat penting ini mengakibatkan timbunya suatu 

permasalahan baru, karena kredibilitas dan moralitas seorang hakim sebagai 

aparat penegak hukum dipertaruhkan.  

 

Penegakan Hukum dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan hakim ad 

hoc di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi. Sesuai Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyelesaian kasus korupsi di 

pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim yaitu hakim karier yang 

diangkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim ad hoc 

yang berdasar pada Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Presiden atas usulan dari 

Mahkamah Agung.  

 

Hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi akan membantu peran 

hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Hakim ad hoc yang terpilih 

akan melakukan tugasnya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keahlian 

pada kasus tertentu.  

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada 

di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satusatunya yang memiliki 

kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya 

dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk 

di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap 

mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali 

berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi. 

 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai upaya untuk memberantas 

tindak pidana korupsi yang dinilai semakin meluas dan sistematis. Hakim menjadi 

satu subjek penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui 

pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi. Namun pembentukan Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi di sejumlah daerah telah menimbulkan kekhawatiran 

terkait dengan jumlah hakim yang ada, khususnya hakim ad hoc dikaitkan dengan 

maraknya putusan ringan di sejumlah pengadilan. 

 

Putusan vonis hukuman ringan kepada salah satu terdakwa korupsi pengadaan 93 

paket perlengkapan sekolah di Dinas Pendidikan Lampung tahun anggaran 2012 

senilai 17,7 milyar dengan nilai kerugian negara sebesar 6,4 milyar rupiah ini 

diberikan  Majelis Hakim kepada terdakwa Hendrawan selama 1 (satu) tahun dan 

dua bulan kurungan penjara atau lebih ringan 4 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut 
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Umum. Kepada terdakwa hakim juga mengenakan  denda sebesar 50 juta rupiah 

dengan ketentuan jika denda tak dibayar digantikan penjara selama tiga bulan.
6
 

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang menghukum 

anggota DPRDBandar Lampung Agus Sujatma selama 1 (Satu) tahun penjara. 

Politisi Partai Gerindra tersebut dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam 

proyek Kios Mini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bandar Lampung. 

"Mengadili. Menjatuhkan vonis selama satu tahun penjara kepada terdakwa dan 

memerintahkan agar terdakwa ditahan," kata Ketua Majelis Hakim Nelson 

Panjaitan,  Selain itu, majelis hakim juga menyatakan agar terdakwa membayar 

denda sebesar Rp 50 juta. Denda ini bilamana tidak dibayar, diganti dengan 

hukuman selama empat bulan penjara. 

 

Proses persidangan terungkap, dalam perkara proyek senilai Rp 1,7 miliar ini 

Agus Sujatma selaku pemberi modal dibantu Raden Ery (sudah divonis) mencari 

perusahaan untuk mengajukan penawaran. Agus juga memberikan uang kepada 

kepala DKP untuk mengikuti proses lelang.
7
 

 

Terakhir dua orang mantan Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) 

Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 

Herman Tamin (46) dan Marcello M Said (52), divonis 12 bulan penjara, karena 

terbukti melakukan korupsi. 

                                                           
6
http://www.radartvnews.com/jn-j7khakim-kembali-vonis-ringan-hukuman-terdakwa-

pelaku-korupsiwx/ 
7
 http://lampung.tribunnews.com/2016/03/21/sidang-kasus-korupsi-dkp-anggota-dprd-agus-

sujatma-divonis-setahun 

http://lampung.tribunnews.com/tag/dprd
http://lampung.tribunnews.com/tag/dprd
http://lampung.tribunnews.com/tag/dprd
http://lampung.tribunnews.com/tag/gerindra
http://lampung.tribunnews.com/tag/bandar-lampung
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Proses Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

Tanjungkarang di Bandarlampung, keduanya dinyatakan majelis hakim terbukti 

bersalah melakukan korupsi dengan tidak menyetorkan uang ke kas daerah 

sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi nelayan.
8
 

Melihat fenomena vonis ringan diatas jelas akan menciderai arti pemberantasan 

korupsi yang selama ini didengungkan oleh pemerintah. Peradilan ad hoc tipikor 

yang dibentuk didaerah-daerah seakan tidak mampu memberikan efek jera kepada 

koruptor kalu sudah begini jelas akan menjadi sebuah tanda tanya ada apa dengan 

penegakan hukum yang dilakukan pengadilan ad hoc tipikor 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan 

penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul : “Penegakan Hukum 

Oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di Lampung” 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah penegakan hukum oleh pengadilan tipikor terhadap koruptor di 

Lampung? 

 

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh 

pengadilan tipikor terhadap koruptor di Lampung? 

                                                           
8
http://www.antaralampung.com/berita/269287/mantan-kepala-uptd-dinas-kelautan-

lampung-korupsi diakses pada Tanggal 27 Januari 2017 

http://www.antaralampung.com/berita/269287/mantan-kepala-uptd-dinas-kelautan-lampung-korupsi
http://www.antaralampung.com/berita/269287/mantan-kepala-uptd-dinas-kelautan-lampung-korupsi
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

mengenai Penegakan Hukum Oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di 

Lampung. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Pengadilan Tipikor pada 

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan Penelitian dilaksanakan pada 

Tahun 2017. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh pengadilan 

tipikor terhadap koruptor di Lampung. 

 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh 

pengadilan tipikor terhadap koruptor di Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu sebagai berikut : 
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a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

kajian ilmu hukum pidana, khususnya bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi 

hukum, dan bagi Pemerintah yang berhubungan dengan penegakan hukum 

oleh pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang 

dalam penjatuhan vonis pidana terhadap koruptor. 

 

b.  Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

pengembangan kemampuan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan 

disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara 

obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang 

ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yang 

berhubungan dengan implementasi penegakan hukum oleh Penegakan Hukum 

Oleh Pengadilan Tipikor Terhadap Koruptor di Lampung. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya 

dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Teori Penegakan Hukum  

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses 

kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan 

kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: 
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a. Tahap Formulasi 

b. Tahap Aplikasi 

c. Tahap Eksekusi 

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut 

menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu : 

1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif 

dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan 

sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan 

sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau 

kekuasaan menjatuhkan pidana.  

2) Kedua adalah kekuasaan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam 

menerapkan hukum pidana, dan  

3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan 

hukum pidana.
9
 

 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah 

maupun masyarakat pada umum nya.
10

 Berbagai program serta kegiatan yang 

telah di lakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam 

mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan 

dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :  

a) Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

b)  Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 

c)  Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media massa (influencing views of society on crime and 

punishment/mass media).
11

  

 

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 

kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.
12

 Kebijakan kriminal tidak terlepas 

dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan 

atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk 

perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan 

kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum 

pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan 

                                                           
9
 Barda Nawawi Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  

Hukum Pidana (Edisi Revisi), Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2005, hlm. 42 
10

 Soejono, D..Doktrin-doktrin krimonologi, Bandung, Alumni, 1973, hlm.42 
11

 Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan 

Pengembangan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52 
12

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Kencana, 2008, 

hlm. 1. 
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mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan 

sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.
13

 

 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan 

intergral ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik 

kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat 

preventif dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu 

bersifat fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh 

infrastruktur biaya yang tinggi.
14

  

 

Teori lain yang digunakan adalah teori  faktor penghambat penegakan hukum 

yang digunakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum 

adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, 

kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan 

hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek 

sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum 

dipengaruhi oleh 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 

a) Faktor hukumnya sendiri; 

b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menetapkan   

hukum; 

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

d) Faktor masyarakat yakni, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan; 

e) Faktor kebudayaan yakni, sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia dalam pergaulan hidup.
15

  

 

                                                           
13

 Shafrudin, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 

75. 
14

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kesejahteraan, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77. 
15

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, 1983, hlm. 4-5 
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2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin atau yang akan diteliti.
16

 Kerangka konseptual yang akan digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penegakan Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau 

konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum 

bersifat abstrak.
17

 

2. Pengadilan Tipikor adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan 

pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang 

menangani perkara korupsi.
18

 

3. Koruptor adalah pelaku korupsi (oknum), orang yang suka melakukan korupsi 

(penyelewengan kekayaan negara).
19

 

 

4. Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri 

dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara 

langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.
20

 

 

 

                                                           
16

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, Rajawali, Jakarta,. 
17

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, 1983, hlm. 4-5 
18

 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi 
19

 https://id.wikipedia.org/wiki/Koruptor, diakses pada Tanggal 05 April 2017 
20

Prodjohamidjojo Martiman, 2009, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001, CV. Mandar Maju, Bandung 

https://id.wikipedia.org/wiki/Koruptor
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E. Sistematika Penulisan 

 

I.   PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup 

Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan 

Konseptual serta Sistematika Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan  Bab  yang  berisikan  tentang  pengertian-pengertian dari istilah 

sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam 

membahas hasil penelitian yang terdiri dari Tinjauan Umum Mengenai 

Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Dasar Hukum Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi, dan Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum . 

III.  METODE PENELITIAN 

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk 

memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang 

digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data. 

IV .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penegakan hukum 

oleh pengadilan tipikor terhadap koruptor di Lampung? Apakah yang menjadi 
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faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh pengadilan tipikor terhadap 

koruptor di Lampung? 

 

V.   PENUTUP 

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang 

berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta 

berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari 

pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi 

perbaikan dimasa mendatang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 
 

 

Sebagaimana diketahui bahwa atas dasar asas konkordansi Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu bernama Wetbook van Stafrect voor 

Indonesie merupakan semacam kutipan dari WvS Nederland. Bahasanya tentu 

saja bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang 

pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di 

dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.15
  

 

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum pidana 

yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang. Pemakaian istilah demikian, oleh masing-masing 

sarjana didefinisikan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena istilah-istilah tersebut 

merupakan suatu terjemahan atau alih bahasa dari kata “strafbaar feit yang 

berasal dari bahasa Belanda. Strafbaar feit” diartikan secara umum oleh 

masyarakat berupa “delik” atau “kejahatan” dan oleh para sarjana diartikan 

berbeda-beda yaitu sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana.  

 

                                                           
15

Teguh Prasetyo,  Hukum Pidana, Rajawali Pers, Yogyakarta., 2010, hlm. 45 
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Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan starfbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak 

pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni keta 

delictum.  

 

Menurut Kartanegara istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari 

“Strafbaarfeit” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang 

diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan 

perkataan strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak 

pidana.  

 

KUHP menjelaskan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tidak dijelaskan 

secara jelas.
16

 Penggunaan istilah tindak pidana menurut PAF Lamintang 

merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu strafbaar feit yang berasal dari 

kata strafbaar, artinya dapat dihukum.
17

 Sedangkan Sudarto mengatakan : 

Strafbaar feit dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan. 

Mengenai istilah tindak pidana itu sendiri Sudarto berpendapat tindak pidana 

merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana adalah 

suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau 

“kejahatan” (crime atau verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara 

yuridis (hukum) atau secara kriminologis.18  

 

                                                           
16

 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para 

Ahli Hukum Terkemuka, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1990, hlm. 74 
17

 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, 

hlm. 72 
18

 Ibid, hlm. 25 
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Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang 

sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para 

sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya 

Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat 

dipergunakan istilah “perbuatan pidana” dalam pidatonya yang berjudul 

“Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”,.19
  

 

Sedangkan Satochid Kartanegara dalam kuliah-kuliahnya telah menggunakan 

perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari Strafbaar feit”.
20

 Menurut 

Moeljatno dalam sari Kuliah Hukum Pidana I, Utrecht memakai istilah peritiwa 

pidana, beliau berpendapat bahwa perbuatan itulah keadaan yang dibuat oleh 

seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, sedangkan Tirtahamidjaja  

memakai istilah “pelanggaran pidana” untuk mengartikan strafbaar feit.21
  

 

Moeljatno lebih setuju menggunakan istilah perbuatan pidana, hal ini dikatakan 

dalam pidato yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana dan 

Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”. Beliau mengatakan sebagai berikut. 

Perbuatan itulah keadaan yang dilakukan oleh seseorang atau barang sesuatu yang 

dilakukannya, yang selanjutnya dikatakan “Perbuatan ini menunjuk kepada baik 

akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.22
  

 

 

                                                           
19

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina 
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Terhadap rumusan Moeljatno tersebut kiranya belum terdapat pengertian yang 

jelas (masih abstrak) mengenai tindak pidana dan masih belum tampak batasan 

terhadap pengertiannya. Namun menurut Bambang Poernomo istilah “Perbuatan 

Pidana” dari Moeljatno mengandung dua pengertian, yaitu :  

1) Adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan; 

2) Perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan 

pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan 

pidananya.23
  

 

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana, yang diartikan sebagai 

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana atau sanksi pidana.24
 

Sekalipun pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana ini masih belum 

ada keseragaman, namun Moeljatno masih tetap mempertahankan pendapatnya 

dengan mengatakan Bahwa istilah perbuatan pidana adalah lebih utama untuk 

mengartikan strafbaar feit daripada tindak pidana.  

 

tindak pidana sebagai perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.25
 Dari 

berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, 

bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting menurut Sudarto adalah 

pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.26
  

                                                           
23
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26
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Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat 

perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana 

memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan 

penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe dalam bukunya Sudarto 

mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan 

undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.27
  Beliau juga 

membedakan mengenai pengertian tindak pidana (strafbaar feit) menjadi dua, 

yaitu :  

1) Definisi teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu 

pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 

menyelamatkan kesejahteraan umum; 

2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” 

adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan 

sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.28
  

 

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai 

sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar 

pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu 

dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang 

mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang 

dapat diartikan juga sebagai "hukuman".  

 

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 

Selama ini, kosa kata ”korupsi” sudah sangat populer di Indonesia. Hampir semua 

orang di negeri ini, baik dari rakyat di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, 

pihak swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara pernah mendengar 
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kata ”korupsi”. Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau 

corruptus, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam 

bahasa Inggris: Corruption (corrupt), dalam Bahasa Belanda : corruptie, yang 

kemudian turun ke bahasa  Indonesia menjadi “korupsi”.
29

  

Secara harafiah, arti dari ”korupsi” adalah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan 

sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian 

“korupsi” adalah “Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan 

uang sogok dan sebagainya
30

  

Adapun dalam kriminologi, delik korupsi dapat diartikan suatu delik/perbuatan 

tindak pidana yang mewujudkan perbuatan melawan hukum oleh seseorang 

pejabat publik atau kekuasaan yang secara resmi diberikan kepadanya atau 

wewenang resminya atau kemungkinan yang menyertainya untuk tujuan 

memuaskan kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga. Dengan 

berbagai pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa korupsi mengandung 

pengertian yang sangat luas, yang pada intinya adalah suatu hal buruk yang 

bertujuan untuk memenuhi kepentingan tertentu dan bertentangan dengan norma 

yang berlaku. Pengertian yuridis korupsi secara konkrit sebenarnya telah dimuat 

secara tegas untuk pertama kalinnya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
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Sebagian besar pengertian korupsi dalam Undang-Undang tersebut dirujuk dari 

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari Wet Boek Van 

Strafrecht (Wvs) yaitu KUHP Negeri Belanda pada saat menjajah negara kita. 

Selanjutnya rumusan-rumusan delik korupsi tersebut dimuat kembali dan 

dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dipertegas lagi di dalam 

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sampai 

saat ini Undang Undang inilah yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman 

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini.  

Bahwa suatu perbuatan telah dijadikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana 

dalam suatu Perundang-undangan (kriminalisasi) sehingga perbuatan tersebut 

diancam dengan pidana, menandakan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal 

yang menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu 

tertentu, tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara. Demikian juga dengan 

korupsi. Perbuatan korupsi telah menimbulkan berbagai dampak negatif antara 

lain sebagai berikut:
31

 

1) Korupsi menggerogoti keuangan negara, sehingga pertumbuhan perekonomian 

negara menuju kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. 

2) Korupsi menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang 

selanjutnya berimplikasi pada merosotnya kewibawaan pemerintah di mata 

rakyat. 

3) Korupsi menurunkan disiplin nasional, karena dengan adanya praktek 

kebiasaan korupsi (suap), segala sesuatu yang telah ditentukan dengan 

prosedur menjadi dapat disimpangi. 

4) Korupsi menyebabkan tidak meratanya tingkat potensi ekonomi dari 

masyarakat sehingga masyarakat di lapisan bawah (grass root) akan terpicu 

untuk memiliki kecemburuan sosial terhadap masyarakat kelas atas. 
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5) Korupsi akan membawa masyarakat untuk tidak percaya pada hukum karena 

segala sesuatu akan dapat diselesaikan dengan uang pelancar (suap). 

6) Korupsi akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, karena masing-

masing elemen bangsa akan saling curiga jika terdapat indikasi adanya 

penyimpangan dari keuangan negara. 

 

Melihat dahsyatnya dampak negatif akibat perbuatan korupsi tersebut, 

diperlakukan tekad bulat dari Pemerintah Indonesia untuk dapat memberantas 

korupsi di negeri ini. Tekad bulat untuk memberantas tindak pidana korupsi 

tersebut juga harus dipayungi secara yuridis yaitu dengan dikeluarkannya 

Undang- Undang sebagai dasar pemberantasan tindak pidana korupsi.  

1. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi 

 

Tindak korupsi bukanlah peristiwa  yang berdiri sendiri.  Perilaku korupsi 

menyangkut  berbagai  hal yang sifatnya kompleks.  Faktor-faktor penyebabnya 

bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi 

lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Menurut 

Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang  

jelas, yakni :  

Dorongan  dari dalam  diri sendiri (keinginan,  hasrat, kehendak dan 

sebagainya). Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi dilihat dari 

faktor internal diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara 

lain:
32
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a. Sifat tamak manusia. 

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau  

penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, 

tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab  

korupsi pada pelaku semacam  itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat 

tamak dan rakus; 

 

b. Moral yang kurang kuat. 

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung  mudah tergoda untuk 

melakukan   korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, 

bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu; 

 

c. Penghasilan yang kurang mencukupi. 

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi 

kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan 

berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya   

dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi  

peluang  besar  untuk  melakukan tindak  korupsi;   

 

d. Kebutuhan hidup yang mendesak. 

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalamisituasi 

terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi 

seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan 

korupsi. 
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e. Lemahnya pendidikan agama dan etika. 

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius  yang tentu akan melarang tindak 

korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila 

korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini 

menandakan   bahwa ajaran  agama kurang diterapkan dalam kehidupan. 

 

Faktor Eksternal atau Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya  

kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya. Andi Hamzah dalam disertasinya   

menginventarisasikan  beberapa  penyebab  korupsi, yakni:
33

 

a) Kurangnya gaji  pegawai negeri  dibandingkan dengan kebutuhan yang makin 

meningkat; 

b) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber 

atau sebab meluasnya korupsi; 

c) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien,  

yang memberikan  peluang orang untuk korupsi. 

 

 

C. Dasar Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

1. Dasar Hukum Pengadilan Tipikor 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada pasal 

53 di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan Khusus 

yang berada di lingkungan peradilan umum yang menangani perkara korupsi. 

Tujuan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah : 

a) Untuk mewujudkan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan sesuai dengan 

ketentuan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945. Ketentuan demikian menjadi dasar utama dalam pembentukan 

Pengadilan di Indonesia; 

b) Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus didasarkan pada 

prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen seperti yang sudah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 

c) Sebagai bagian dari sistem hukum, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi untuk memenuhi kebutuhan adanya kepastian hukum untuk 

mendukung sistem hukum lainnya; 

d) Keselarasan dengan arah dan desain pembaharuan hukum dan peradilan di 

bawah Mahkamah Agung. Bila tanpa adanya keselarasan, maka Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi akan berjalan di luar sistem yang ada dan akan 

diragukan efektifitasnya; 

e) Hasil kajian yang komrehensif terhadap tingkat kebutuhan-kebutuhan di atas 

dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung dan 

Masyarakat. 

Sesuai dengan pasal 17 Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

hanya memeriksa dan memutus tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh 

Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atau oleh jaksa dan 

perkara-perkara korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum non Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), diadili oleh pengadilan konvensional yaitu 

Pengadilan Negeri biasa.  
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Melalui proses seperti ini menimbulkan dua alur pemeriksaan tindak pidana 

korupsi oleh Pengadilan. Alur pertama oleh Pengadilan Negeri biasa dan alur 

kedua oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
34

 

 

2. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Tipikor Sebagai Lembaga Independen 

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara-perkara korupsi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Perkara-

perkara yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi, pencucian uang dan tindak 

pidana yang sudah ditentukan pada undang-undang. Menurut Pasal 3 Undang-

Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa 

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota 

kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri 

yang bersangkutan”. Dan pada Pasal 4 disebutkan bahwa “Khusus untuk Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di 

setiap Kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan 

negeri yang bersangkutan”. 

 

Perbedaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) dengan Pengadilan pada 

umumnya terletak pada : materi tindak pidana yang menjadi wewenang 

pengadilan pada umumnya sudah diatur di dalam KUHP sedangkan materi tindak 

pidana yang menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (khusus) 

diatur di luar KUHP.  
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Dan dalam pengadilan khusus ada hakim karir dan hakim ad hoc untuk duduk 

bersama-sama mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya, yang 

perbedaanya keduanya hanya pada sumber rekrutmen saja.
35

 Menurut Adam 

Chazawi bahwa korupsi merupakan tindak pidana kejahatan, ketidakjujuran, dan 

dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan 

yang menghina dan memfitnah.  

 

3. Tinjauan Umum Mengenai Hakim Ad Hoc 

Pengertian ad hoc adalah suatu pembentukan untuk tujuan khusus. Jadi dapat 

dikatakan bahwa hakim ad hoc adalah hakim, berasal dari luar pengadilan yang 

punya pengalaman dan spesialisasi pengetahuan dalam bidang tertentu, yang 

direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu, dalam menangani perkara tertentu 

Pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 yang 

baru disebutkan bahwa : 

“hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki 

keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili 

dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-

undang”. 

Keberadaan hakim ad hoc dalam mengadili dan memeriksa kasus korupsi hanya 

terdapat pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Menurut Luhut M. P. 

Pangaribuan sejarah hakim ad hoc pada dasarnya karena faktor kebutuhan akan 

keahlian dan efektifitas pemeriksaan perkara di Pengadilan Khusus itu. Dalam 

                                                           
35
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konsideransi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi butir b disebutkan 

“bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi 

belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi”.  

 

Pemeriksaan baik di tingkat banding maupun kasasi dilakukan oleh majelis hakim 

yang terdiri 2 hakim karir dan 3 hakim ad hoc. Maka latar belakang masuknya 

hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena rendahnya faktor 

kredibilitas lembaga yang megadili perkara korupsi sebelumnya.
36

 Hakim ad hoc 

diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) 

kali masa jabatan. Hakim ad hoc hanya memperoleh tunjangan fungsional setiap 

bulan dan uang sidang selama menjalani tugas sebagai hakim ad hoc pengadilan 

tipikor. Hakim ad hoc diadakan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 

mempunyai kedudukan yang sama dengan hakim karir dalam mengadili suatu 

perkara korupsi.  

 

Komposisi hakim ad hoc dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155 

bahwa berjumlah hakim harus ganjil minimal 3 orang bersama hakim karir duduk 

bersama untuk mengadili perkara pidana yang merupakan wewenangnya. 

 

D. Jenis Secara Umum Penegakan Hukum  

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran  
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nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, 

memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.
37

 

 

Penegakan hukum pidana menurut Sudarto terkadang sering diartikan secara 

normatif saja, artinya terhadap permasalahan peradilan atau kepastian hukum 

yang hanya melihat sebatas kepada bagaimana substansi hukumnya, dalam hal ini 

adalah undang-undangnya yaitu hanya sebagai proses mengadili dan 

menghasilkan keputusan hakim namun demikian pandangan tersebut merupakan 

konsepsi yang sempit terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum dan 

khususnya hukum pidana menurut Sudarto bukan mempermasalahkan bagaimana 

hukumnya tetapi bagaimana menegakkan hukum tersebut yaitu proses 

menegakkan nilai-nilai sentral di masyarakat. Dalam penegakan hukum dan juga 

hukum pidana mencakup bidang yang sangat luas termasuk juga dalam pengertian 

usaha penanggulangan  kejahatan.
38

  

 

Usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian dari 

usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang 

dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem 

Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Kehakiman dan subsistem Lembaga 

Pemasyarakatan.  
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Sebagaimana suatu peradilan, peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses 

yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum yaitu sebagaimana yang 

telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah meliputi kegiatan bertahap 

dimulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan disidang 

pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

Mengenai hukum pidana melalui sistem peradilan pidana menurut Bassiouni 

dalam bukunya Sudarto pada umumnya yang bertujuan terwujudnya kepentingan-

kepentingan sosial yang terdiri dari : 

1. Pemeliharaan tertib masyarkat; 

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya 

yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; 

3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; 

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar 

tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan 

individu.
39

 

 

Sehubungan dengan itu maka penggunaan hukum pidana menurut Ted Heindrich  

dalam bukunya Sudarto harus benar-benar dipertimbangkan dan seekonomis 

mungkin untuk dipersyaratkan : 

a. pemidanaan itu sungguh-sungguh mencegah; 

b. pemidanaan itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang 

berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak 

dikenakan; 

c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan 

bahaya/kerugian yang lebih kecil.
40
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Masih berkait dengan permasalahan tersebut, selanjutnya N. Moris mengatakan 

bahwa hukum pidana tidak lain dari crime containnement sistem, yang diharapkan 

bahwa tidak semua perkara harus melalui proses peradilan pidana. Penegakan 

hukum tidak hanya mencakup law enforcement hanya juga peace maintenance 

karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyelerasian nilai-

nilai dan kaidah-kaidah dengan pola perilaku ke arah pencapaian kedamaian. Oleh 

karena itu tugas utama penegakan tidak hanya berpatokan pada prinsip kepastian 

hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan. 

 

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut 

menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu : 

1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif 

dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan 

sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan 

sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau 

kekuasaan menjatuhkan pidana.  

2) Kedua adalah kekuasaan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam 

menerapkan hukum pidana, dan  

3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan 

hukum pidana.
41

 

 

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu : 

(1)  Penegakan secara preventif  

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan 

pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada 

badan eksekutif dan kepolisian.  
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(2)  Penegakan represif  

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif 

masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan 

secara represif  oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan 

hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga 

yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada 

dalam kerangka penegakan hukum.
42

  

 

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral.  Penegasan tidak 

beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam 

ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna 

antar sesama. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena 

didalamnya terlibat subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut 

kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan 

corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan 

tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud. 

 

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan 

dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau 

politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut criminal 

policy adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau social policy. Menurut 

Sudarto criminal policy dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu: 
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a) Dalam pengertian yang sempit Criminal Policy digambarkan sebagai 

keseluruhan asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap 

penyelenggaraan hukum yang berupa pidana; 

b) Dalam arti yang luas criminal policy merupakan keseluruhan fungsi dari 

aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan 

polisi; 

c) Dalam arti yang paling luas Criminal Policy itu merupakan keseluruhan 

kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-

badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai sentral dari 

masyarakat.
43

 

 

Menurut Andi Hamzah Criminal Policy itu segala usaha yang rasional dari 

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan 

sebagai bagian dari kebijaksanaan sosial dapat digambarkan secara skematis 

sebagai berikut : kebijakan sosial atau social policy dapat diartikan sebagai segala 

usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat. Dari skema tersebut maka secara singkat 

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari Criminal Policy adalah perlindungan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
44

  

 

Berdasarkan skema tersebut Criminal Policy menurut Sukarton Marmosudjono 

merupakan konsep penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua sarana 

untuk menanggulangi kejahatan yaitu sarana penal dan non penal. Penggunaan 
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sarana penal adalah cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama baik 

hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana 

yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan 

tertentu. 
45

 

 

Tujuan-tujuan tertentu, dalam jangka pendek adalah resosialisasi 

(memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah 

untuk mencegah kejahatan, dan tujuan jangka panjang yang merupakan tujuan 

akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.  

 

Menurut Muladi, hukum pidana di sini berfungsi ganda yakni yang primer sebagai 

sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan yang sekunder yakni sebagai 

sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara 

spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Penggunaan sarana 

non penal adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat 

luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial.  

 

Upaya-upaya non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam 

rangka pengembangan tanggung-jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan 

jiwa masyarakat melalui pendidikan moral agama, peningkatan usaha-usaha 

kesejahteraan masyarakat, kegiatan penyuluhan kesadaran hukum warga 

masyarakat, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi 

dan aparat keagamaan lainnya.  
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Pendapat lain dikemukakan oleh G.P Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi 

Arief mengenai penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 

(1). Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Crime Law Application); 

(2). Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment); 

(3). Mempengaruhi media massa (Influencing Views Of Society On Criem And 

Punishment).
46

  

 

Beranjak dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan di atas maka dapat 

dikelompokan dalam bentuk upaya-upaya: 

Pertama, Upaya Preventif  yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau 

masyarakat melakukan kejahatan diantaranya dengan mengupayakan untuk 

menghilangkan faktor kesempatan misalnya dengan mengadakan patroli secara 

kontinyu, pengadaan posko-posko keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata 

tajam.
47

 

 

Kedua, Upaya Represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum dan masyarakat sesudah terjadinya kejahatan diantaranya dengan 

mengadakan tindakan penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai 

dilaksanakannya pidana atau keputusan hakim.
48

  

 

Termasuk dalam upaya ini dalam pengambilan tindakan oleh petugas apabila 

menemukan yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum. 

Peristiwa itu belum merupakan suatu tindakan pidana tetapi petugas sudah 
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menindaknya dengan tujuan untuk menghindarkan terlaksananya suatu tindak 

pidana misalnya dalam hal kerusuhan maka petugas dapat berinisiatif menindak 

tegas massa yang melakukan tindakan agresif dan deskrutif seperti penyerangan, 

perusakan, dan penjarahan yang dapat mengancam harta dan jiwa seseorang. 

 

Ketiga, Upaya Kuratif yaitu sebagai pelaksanaan pidana dengan mengadakan 

pembinaan bagi para pelaku kejahatan atau tindakan pidana. Penegakan hukum 

yang bersifat kuratif, pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti 

seluas-luasnya ialah dalam usaha menanggulangi kejahatan oleh sebab itu untuk 

membedakanya sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari tindak 

refresif, namun lebih dititik beratkan pada tindakan pada orang yang melakukan 

tindak kejahatan.
49
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BAB III  

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang 

diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar 

suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu 

metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang 

mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
50

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu pendekatan dengan cara menelaah 

kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubung dengan masalah 

yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan 

berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literature-

literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 
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2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan  dengan berdasarkan pada fakta 

objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil 

wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang 

diperoleh dari narasumber. 

 

B. Sumber Dan Jenis Data 

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data 

lapangan dan kepustakaan dengan jenis data: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 

lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, 

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah 

penulisan skripsi ini. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan 

skripsi ini terdiri dari: 

 a.   Bahan hukum primer, yaitu: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi; 
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d) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 

KUHAP; 

b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur 

ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, 

hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

C. Penentuan Populasi Dan Sampel 

 

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau 

seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat 

penegak hukum yaitu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Kelas IA Tanjung Karang. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam 

penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan 

maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode sampling 

diatas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak dua (2) orang 

dengan rincian sebagai berikut: 
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1) Hakim Pengadilan Tipikor Kelas I A Tanjung Karang  :  1 Orang 

2) Jaksa Pada Jaksa Pengadilan Negeri Bandar Lampung  :  1 Orang 

3) Advokat        :  1 Orang 

4) Akademisi Universitas Lampung      :  1 Orang   +  

      Jumlah       :  4 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.  Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu 

melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat 

dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan 

Implementasi Penegakan Hukum Oleh Pengadilan Ad Hoc Tipikor Pada 

Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Dalam Penjatuhan Vonis 

Pidana Terhadap Koruptor. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara 

mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, 

yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu 

dan dilakukan secara langsung dengan responden. 
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2. Pengolahan Data 

 

a. Seleksi Data 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian. 

c. Penyusunan Data 

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang 

bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan 

untuk mempermudah interpretasi data. 

E Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil 

penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan 

memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut 

kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu 

metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

 

1. Penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas 

I A Tanjung Karang dalam penjatuhan pidana terhadap koruptor yakni 

dengan dua cara yakni dengan cara yakni  

a. Formulasi Dari segi formulasi sudah ada dasar hukum dalam mengadili 

perkara tipikor yakni Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam memutus perkara korupsi 

hakim sudah sesuai sebgaimana dengan Undang-Undang No 31 Tahun 

1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi 

b. Aplikasi, Pada tahap aplikasi ini. hakim akan melakukan pemidanaan 

secara maksimal dan juga melakukan perampasan aset terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi. meskipun sebagian putusan hakim tidak mencapai 

kata maksimal dan terakhir  

c. Tahap Eksekusi disini hakim berwenang menjatuhkan hukuman yang 

setimpal apabila perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan banyak 

pihak dan berpotensi akan menjadi penjahat kambuhan; 

 

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh Pengadilan Tipikor 

Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam penjatuhan 
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vonis pidana yakni lebih disebabkan oleh faktor, faktor hukumnya sendiri 

meliputi adanya dualisme pengadilan yang mengadili tindak pidana 

korupsi yakni Peradilan tipikor di pusat dan juga wewenang pengadilan 

negeri untuk mengadili tindak pidana korupsi, Faktor Aparatur Penegak 

Hukum meliputi masih kurangnya aparatur penegak hukum di daerah 

Karena terbatasnya penyidik dan penuntut dari KPK, Faktor Sarana Atau 

Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum, Pola Rekrutmen dan 

Peningkatan Kapasitas Kompetensi yang masih kurang memadai, Masih 

Banyaknya Mafia Peradilan  

 

B. Saran 

 

1. Perlunya penyiapan SDM penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim 

yang kredibel dan berkapasitas, dengan melakukan evaluasi pola 

recruitmen, peningkatan pendidikan bersama antara penyidik Kepolisian 

Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan , serta penyidik 

dan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi; 

 

2. Perlunya evaluasi atas kesenjangan atau diskriminasi antara penyidik 

Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan dengan 

penyidik dan penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi hal 

tersebut agar terciptanya kesinergisan dalam melakukan penegakan hukum  
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