
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN MAFIA PERADILAN  

DALAM PERADILAN PERKARA PIDANA 

 

Oleh : 

Irhamy Tauhid 

 

Praktik mafia hukum di Indonesia telah berlangsung lama dan dilakukan dengan 

berbagai modus operandi yang semakin hari semakin canggih. Untuk itu penting 

melakukan penelitian guna memetakan penyebab mafia hukum di berbagai 

institusi penegak hukum serta akar permasalahan yang membuat praktik tersebut 

dapat tumbuh subur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyebab 

terjadinya mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana, bagaimanakah upaya 

penanggulangan dan faktor-faktor yang menghambat upaya mafia peradilan dalam 

peradilan perkara pidana. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi 

dokumen. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dalam 

bentuk uraian, lalu dintreprestasikan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis 

secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penyebab 

terjadinya Mafia Peradilan dalam peradilan perkara pidana antara lain adalah 

Kekuasaan penyidikan, Kekusaan penuntutan, Kekuasaan mengadili. Pada tahap 

penyidikan Mafia peradilan menggunakan modus menjanjikan kepada tersangka 

bahwa ia dapat merekayasa kasus dengan menawarkan pasal-pasal ringan dalam 

menjerat kasus pidana yang telah dilakukan oleh terperiksa. Pada tahap 

penuntutan, didalam proses ini modus operandi Mafia Peradilan adalah 

berkonspirasi dengan oknum jaksa untuk tidak menuntut pasal-pasal yang 

memberatkan, tidak menuntut hukuman maksimal. Pada tahap peradilan Mafia 

Peradilan melobi hakim dengan cara mengajak oknum hakim tersebut ke tempat 

yang telah disepakati guna membahas nasib terdakwa yang  sedang diproses 

dipengadilan, karena putusan hakim merupakan tahap terakhir dalam proses 

peradilan. Upaya penanggulangan Mafia Peradilan dalam peradilan perkara 

pidana dilakukan dengan menciptakan birokrasi yang membentengi timbulnya 

Mafia Peradilan, mengembangkan substansi penegak hukum yang bermoral dan 

menggagas budaya hukum, dan membangun partisipasi masyarakat dalam 

membrantas Mafia Peradilan. Faktor-faktor yang menghambat upaya 

penanggulangan Mafia Peradilan dalam peradilan perkara pidana dipengaruhi oleh 

tiga faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. 
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Perbedaan persepsi antara sesama penegak hukum dapat menimbulkan kekacauan 

dalam upaya mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana yang disebabkan 

persaingan antara sesama penegak hukum. 

 

Perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong lahirnya agen perubahan di 

lembaga penegak hukum dan peradilan, yakni dengan memastikan orang-orang di 

posis-posis kunci adalah mereka yang memiliki integritas tinggi, memiliki 

komitmen serta kemampuan untuk mendorong perubahan. 
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