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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, 

sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia menganut sistem 

demokrasi, dimana suara rakyat sangat diutamakan dalam pemerintahan dan 

suara rakyat  berpengaruh besar dalam  sistem pemerintahan. 

Pada era modern seperti sekarang ini dengan ditunjukkannya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di Indonesia, 

masyarakat sudah mampu berpikir secara kritis mengenai permasalahan-

permasalahan yang menyangkut pemerintahan Indonesia termasuk di 

dalamnya permasalahan yang berkaitan dengan aspek pelayanan dari aparat 

pemerintah.  

Sebagai negara berkembang berbagai tindak pidana atau kejahatan 

terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh 

aparatur pemerintah. Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka aparat 

hukum di Indonesia harus menyelesaikan kasus tindak pidana atau kejahatan 

melalui jalur hukum. Pada dasarnya, setiap peraturan perundang-undangan 

bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan akan diberi sanksi, 

baik berupa pidana mati, penjara, kurungan, denda ataupun pidana tambahan 

lainnya. 
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Ada berbagai jenis kejahatan yang cukup merajalela di Indonesia, salah 

satunya adalah korupsi yang semakin tahun semakin meningkat. Indonesia 

merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat korupsi yang sangat 

tinggi, sehingga dibentuklah suatu lembaga yang bertugas untuk memberantas 

korupsi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Istilah korupsi sendiri sudah ada di kalangan masyarakat sejak zaman 

dulu, namun masyarakat semakin mengetahui korupsi setelah banyaknya 

pejabat negara yang tertangkap oleh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) yang kemudian disiarkan melalui media massa nasional baik cetak 

maupun audio-visual (televisi). Jenis tindak pidana korupsi yang ada antara 

lain  yaitu korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara, tindak pidana 

penyuapan, korupsi penyalahgunaan jabatan, tindak pidana pemerasan, tindak 

pidana kecurangan, korupsi benturan kepentingan dan dalam pengadaan barang 

dan jasa, serta gratifikasi1. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan 

suatu bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dengan tujuan 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun orang lain2. Korupsi seakan-

akan sudah menjadi budaya yang harus dilakukan, baik itu oleh kalangan 

pejabat negara sampai masyarakat biasa. Pada dasarnya, orang tergiur 

melakukan korupsi karena telah melihat bagaimana pejabat negara dengan 

mudahnya mengambil uang rakyat untuk memenuhi kepentingan pribadi, maka 

                                                           
1Mahrus Ali, 2016, Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta : UII Press, hlm. 83 
2 Internet, 2018, https://kbbi.web.id/korupsi.html, diakses 20 Januari 2018 pukul 16.35 

https://kbbi.web.id/korupsi.html
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dari itu baik orang-perorangan maupun masyarakat secara tidak langsung ikut 

melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan pribadi. Banyak faktor yang 

mendorong terjadinya korupsi, baik dalam segi internal para pelaku korupsi 

yang ditandai dengan adanya dorongan dalam diri pelaku korupsi untuk 

melakukan tindakan kejahatan tersebut atau dari segi lingkungan yang 

mendukung pelaku korupsi tersebut melakukan kejahatan yang nantinya akan 

menikmati hasil keuntungan dari korupsi yang telah dilakukan. 

Semakin meningkatnya korupsi di Indonesia, maka bisa dikatakan 

bahwa nilai moralitas bangsa sudah mulai memudar karena pejabat negara 

telah melakukan tindak kejahatan tanpa memikirkan dampak apa yang akan 

terjadi pada masyarakat biasa. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya Operasi 

Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada 

para pejabat di setiap provinsi di Indonesia yang mendapatkan hasil banyaknya 

pejabat baik di kalangan pusat sampai daerah yang tertangkap karena 

melakukan korupsi. Aliran dana yang dikorupsi oleh para pejabat tersebut 

jumlahnya cukup tinggi, untuk itu harus dilakukan proses pemeriksaan 

terhadap para pelaku  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Korupsi tidak hanya terjadi pada lembaga pemerintahan saja, bahkan 

masyarakat biasa sudah melakukan yang dengan cara melalui suatu organisasi 

yang didalamnya menyimpan dana yang cukup besar, sehingga ada beberapa 

kalangan yang ingin mencari keuntungan atas uang organisasi tersebut. Selain 

itu, korupsi juga bisa muncul dari kepentingan masyarakat untuk mendapatkan 

suatu dokumen yang penting dengan cara memberi hadiah kepada pejabat agar 
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prosesnya segera dipercepat. Hal tersebut sudah sering terjadi bahkan 

masyarakat menganggap hal seperti itu wajar. Padahal telah ada aturan yang 

menyatakan bahwa apabila pejabat menerima hadiah dari masyarakat 

seharusnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekecil 

apapun hadiahnya untuk kemudian ditentukan oleh KPK apakah yang 

bersangkutan berhak menerima hadiah tersebut. Apabila para pejabat yang 

menerima hadiah tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), maka hal tersebut merupakan gratifikasi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 

11 dan Pasal 12  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan peraturan yang melarang 

pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima hadiah atau janji 

jika diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau 

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan 

dengan jabatannya. Berdasarkan rumusan tersebut terdapat unsur-unsur, yaitu 

: 1) Pegawai Negeri; 2) Penyelenggara Negara; 3) menerima hadiah atau janji; 

4) padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan karena 

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya; atau 
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menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada 

hubungan dengan jabatannya3. 

Pasal 12 huruf b dirumuskan tentang pula hal sebagai berikut yakni 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal 

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat 

atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Berdasarkan rumusan 

tersebut terdapat unsur-unsur yaitu : 1) Pegawai Negeri; 2) Penyelenggara 

Negara; 3) menerima (hadiah); 4) yang diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena telah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya4. 

Berdasarkan kenyataan yang terjadi tindak pidana gratifikasi yang 

dilakukan baik oleh kalangan pejabat negara maupun masyarakat biasa sudah 

menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan sudah 

terbiasanya masyarakat melakukan gratifikasi tentu saja sangat merugikan dan 

memberikan dampak negatif di seluruh aspek, baik aspek ekonomi, budaya, 

pendidikan, serta politik. 

Seperti halnya bentuk tidak pidana korupsi yang lain, bagi pelaku 

gratifikasi tentunya harus mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan apa yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sangat menarik untuk melihat 

                                                           
3R.Wiyono, 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi 

Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 85 
4Adami Chazawi, 2006, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung : PT. Alumni, hlm. 

243 
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bagaimana hakim menerapkan sanksi terhadap pelaku gratifikasi, oleh sebab 

itu pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan 

memilih judul penelitian : “Penerapan Pidana terhadap Pelaku Gratifikasi 

(Studi Kasus Perkara Nomor161/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku gratifikasi di Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Semarang? 

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi hakim dalam menerapkan pidana 

terhadap pelaku gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku gratifikasi di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku gratifikasi di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam 

menerapkan pidana terhadap pelaku gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari 

segi teoretis maupun segi praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kajian atau 

literatur tentang pemberian sanksi pada pelaku tindak pidana korupsi pada 

umumnya dan pelaku gratifikasi pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

berwenang, khususnya Hakim sebagai referensi pada saat memeriksa dan 

menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 

adalah metode yang tidak menggunakan perhitungan statistik atau 

matematis sebagai dasar analisis. Menurut Burhan Ashshofa metode 

kualitatif memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau 

pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial budaya dengan menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pola-pola yang berlaku5. Selain itu, metode ini 

                                                           
5 Burhan Ashshofa, 2010,  Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 20 
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berdasarkan pada bukti-bukti nyata di lapangan, menggunakan interaksi 

langsung antara peneliti dengan sumber data dan memungkinkan peneliti 

mengembangkan pemahaman mengenai makna-makna data yang 

diperoleh6. Sehubungan dengan pendapat tersebut, data yang akan dianalisis 

adalah data yang bersifat deskriptif, baik berupa peraturan perundang-

undangan,  yang mengatur tindak pidana gratifikasi, berkas kasus  maupun 

pendapat Hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku gratifikasi di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

penerapan pidana terhadap pelaku gratifikasi dan hambatan-hambatan yang 

ditemui oleh Hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku gratifikasi 

di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Penelitian ini bersifat 

analitis, karena dalam penelitian ini menganalisis hasil yang di deskripsikan 

tersebut dengan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

                                                           
6Petrus Soerjowinoto, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang : Fakultas 

Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 10 
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3. Objek dan Elemen Penelitian 

Objek pada penelitian mencakup seluruh informasi yang berkaitan 

dengan penerapan pidana terhadap pelaku gratifikasi di Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Semarang. Elemen-elemen yang diteliti oleh Penulis yaitu 

putusan kasus gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 

(Nomor161/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.), hakim yang memutus pidana 

terhadap pelaku gratifikasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan 

dokumen resmi negara7. Bahan hukum primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan tindak pidana korupsi dan gratifikasi dan putusan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang (Nomor161/Pid.Sus-

TPK/2015/PN Smg.). Adapun peraturan perundang-undangan 

tersebut adalah: 

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

                                                           
7Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 42 
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b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

e) Putusan Pengadilan Nomor 161/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa rancangan 

perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal 

ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleat, brosur, dan berita 

internet8. Penelitian ini menggunakan hasil karya ilmiah, laporan 

penelitian, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah atau 

literatur yang berkaitan dengan penerapan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang9. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan 

yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus 

Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia10. 

                                                           
8 Ibid., hlm. 157 
9Petrus Soerjowinoto,Loc.Cit., hlm. 10 
10Ibid. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil 

dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang 

saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya11. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan secara langsung dan mendalam (indepth-interview) 

dengan para narasumber yang telah ditentukan dan dianggap mengerti 

mengenai penerapan pidana pelaku gratifikasi, yaitu terhadap Hakim yang 

memutus perkara terhadap pelaku gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data, kemudian diolah dan diperiksa, dipilih, dilakukan 

editing. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan 

dalam bentuk uraian-uraian dan nantinya akan dibuat dalam bentuk laporan 

penelitian berbentuk skripsi. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini metode analisis 

kualitatif. Seperti telah disebutkan di muka, metode kualitatif  tidak 

menggunakan bantuan ilmu statistika ataupun hitungan matematis dalam 

menganalisis permasalahan yang diangkat. Analisis yang dilakukan 

terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (content analysis), yakni 

                                                           
11 Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, Op.Cit., hlm. 161 
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analisis isi elemen penelitian. Data yang dianalisis berupa: putusan kasus 

gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 

(Nomor161/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.), hasil wawancara hakim yang 

memutus perkara gratifikasi, dan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang gratifikasi. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai isi penulisan 

hukum, maka skripsi disusun dalam empat bab, yaitu terdiri dari Bab I 

mengenai Pendahuluan, Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, Bab III mengenai 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV mengenai Penutup. Sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori serta aturan-aturan 

yang terdiri dari teori pemidanaan, jenis sanksi dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian dan unsur-unsur tindak 

pidana, pengertian tindak pidana korupsi, serta pengertian dan 

pengaturan gratifikasi. 
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu 

penerapan pidana terhadap pelaku gratifikasi di Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi 

hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku gratifikasi di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. 

BAB IV. PENUTUP 

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran Peneliti terhadap 

permasalahan yang diangkat yang diperoleh dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


