
 

 

  

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sejarah korupsi di Indonesia terjadi sejak zaman Hindia Belanda, pada masa 

pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintahan rezim 

Orde Baru dan Orde Reformasi. Pemerintahan rezim Orde Baru yang tidak 

demokratis dan militerisme menumbuhsuburkan terjadinya korupsi di semua 

aspek kehidupan dan seolah-olah menjadi budaya masyarakat Indonesia.
1
 Jika 

pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh 

kalangan elit pemerintahan, maka pada Era Reformasi hampir seluruh elemen 

penyelenggara Negara sudah terjangkit “virus korupsi” yang sangat ganas.
2
 

Istilah Korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam 

Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan 

Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang 

Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak 

Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling 
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lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001) dan kemudian diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.
3
 

Korupsi berasal dari bahasa Latin “Corruptio” atau “Corruptus”, yang kemudian 

diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Perancis 

“Corruption” serta Belanda “Corruptie”, dan selanjutnya dipakai pula dalam 

bahasa Indonesia “Korupsi”. Secara harfiah/bahasa sehari-hari korupsi berarti : 

kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Dalam kaidah bahasa 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta “korupsi” 

diartikan sebagai : “perbuatan yang buruk seperti : penggelapan uang, penerimaan 

uang sogok, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

“korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara 

(perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
4
 

Korupsi banyak jenisnya, seperti di bidang politik, keuangan dan material. 

Korupsi di bidang politik dan seolah-olah menjadi penyalahgunaan alat resmi dan 

dana Negara untuk kepentingan kampanye partai. Contohnya di Indonesia adanya 

kasus Bank Bali, kasus Eddy Tansil yang melibatkan pejabat-pejabat Negara. 

Disamping itu bukan rahasia lagi bahwa setiap urusan harus dengan memberi 

suap, mulai dari mengurus Kartu Tanda Penduduk, izin dan lain-lainnya. Tanpa 

memberi suap/sogok, maka urusan menjadi lamban atau buntu sama sekali.
5
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan 

pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi 

adalah : 

a. Pidana Mati 

b. Pidana Penjara 

c. Pidana Tambahan 

 

Kasus korupsi marak terjadi di Indonesia, salah satu contoh kasusnya adalah yang 

terjadi di Lampung khususnya di daerah Bandar Lampung yaitu kasus korupsi 

tender perbaikan jalan dengan terpidana Andhy Irawan Irham sebagai kuasa 

Direktur CV. Jupiter yang diduga telah menyalahgunakan kekuasaan dengan 

melakukan korupsi dana tender perbaikan jalan di Jalan Gang Masjid Dsk 

Kelurahan Kemiling Permai Bandar Lampung dengan anggaran dana sebesar Rp. 

224.832.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu 

rupiah). 

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan terdakwa  

Andhy Irawan Irham Bin Mas Irham AR terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 

ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU 

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP  yang menyatakan bahwa dipidana penjara selama 2 (dua) 

tahun dan 6 (enam) bulan, serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu untuk 

membayar uang pengganti sebesar Rp. 39.576.574, 80 (tiga puluh sembilan juta 
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lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah delapan 

puluh sen) 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada di persidangan, Hakim 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan terdakwa bersalah dan diputus 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan 

memerintahkan terdakwa tetapa berada dalam tahanan kota, dan menghukum 

terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. 

Pada kasus ini ternyata saat di Pengadilan terungkap bahwa bukan hanya terdakwa 

yang terlibat dalam korupsi tersebut melainkan ada orang lain lagi di balik itu 

semua, tetapi ternyata hukuman hanya dijatuhkan kepada terdakwa saja. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas kasus ini lebih lanjut 

melalui penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tender Perbaikan Jalan (Studi Putusan 

No. 07/PID.Tpk/2011/PN.TK)” 

B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan yaitu: 

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

terhadap pelaku tindak pidan korupsi tender perbaikan jalan (studi putusan 

nomor 07/PID.Tpk/2011/PN.TK) ? 
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b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

pelaku tindak pidana korupsi tender perbaikan jalan (studi putusan nomor 

07/PID.Tpk/2011/PN.TK) ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini jika dilihat dari aspek substansi 

merupakan bagian dari ilmu hukum pidana khususnya kajian dalam bidang 

penegakan hukum tindak pidana korupsi mengenai perkara nomor 

07/PID.Tpk/2011/PN.TK tentang tindak pidana korupsi tender perbaikan jalan. 

Sedangkan dilihat dari aspek lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang dalam kurun waktu tahun 2013. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

korupsi tender perbaikan jalan di Wilayah Bandar Lampung (Studi 

Putusan Nomor 07/PID.Tpk/2011/PN.TK) 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

pelaku tindak pidana korupsi tender perbaikan jalan di Wilayah Bandar 

Lampung (Studi Putusan Nomor 07/PID.Tpk/2011/PN.TK) 

 

2.  Kegunaan Penelitian 

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan 

penelitian ini dapat dibagi menjadi : 
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Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini yaitu kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar 

dan daya pikir yang sesuai dengan displin ilmu pengetahuan yang dimiliki 

untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam 

memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang 

berkaitan dengan aspek tindak pidana korupsi. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi bagi masyarakat, aparatur penegak hukum dan pihak lain yang 

membutuhkan untuk memperdalam ilmu khusus mengenai korupsi tender. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.
6
 

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (shute in 

ruime zin) terdiri dari 3 (tiga) unsur : 

1. Toerekening strafbaarheid (dapat dipertanggungjawabkan) pembuat. 

a. Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya. 

b. Kelakuan yang sengaja. 
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2. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealpaan : culva, 

schute in enge zin). 

3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana 

pembuat (unsur Toerekenbaar heid).
7
 

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 

menyatakan, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, 

dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum 

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 28 Undang-undang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan 

pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di 

dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap 

berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai 

pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat 

dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan 

suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyatakan : 

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 
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terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. 

Mengenai alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, 

terdapat dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat 

bukti yang sah, dimana alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan 

ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa seperti hal ini bertujuan 

untukmendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah. 

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara 

yaitu sebagai berikut :
8
 

1. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut 

atau berkaitan dengan perkara. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, 

lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam 

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau 

instink semata, tetapi harus dilengkapi sengan ilmu pengetahuan hukum dan 
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juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskannya. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan. 

6. Teori Kebijaksanaan 

Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang 

tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan 

melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi 

keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya. 

Putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa 

keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyartakat, juga faktor 

lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-

lain. Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang sama dapat 

berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara 

pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. 
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2. Kerangka Konseptual 

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-

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

istilah yang diteliti.
9
 

a. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus 

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.
10

 

b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barang siapa melarang larangan tersebut.
11

 

c. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan Negara atau perekonomian Negara. 

d. Tender atau Pelelangan adalah merupakan suatu proses pengajuan 

penawaran yang dilakukan oleh kontraktor yang akan dilaksanakan 

dilapangan sesuai dengan dokumen Tender.
12

 

e. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang berada pada 

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 
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dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, 

dan jalan kabel.
13

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasan dari tema 

atau judul di atas, maka penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta 

sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari 

istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam 

membahas hasil penelitian yang terdiri dari : pengertian 

pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak 

pidana dan pengertian tindak pidana korupsi. 

 

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. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pembahasan berdasarkan penelitian yaitu meliputi 

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi tender perbaikan 

jalan di Wilayah Bandar Lampung. Dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi tindak pidana korupsi tender perbaikan jalan di Wilayah 

Bandar Lampung. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini. 

 


