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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pasca Perang Dingin, dunia internasional tidak lagi berfokus pada perebutan 

kekuasaan, power dan perang. Studi hubungan internasional terus berkembang hingga 

memperluas cangkupannya yang juga bersinggungan dengan ilmu politik, sosial dan 

ekonomi. Keohane dan Nye mendefinisikan bahwa perkembangan aktor dalam hubungan 

internasional atau Transnational Relations yakni perpindahan barang berwujud dan tidak 

berwujud melewati batas negara lain, setidaknya membutuhkan satu aktor yang bukan aktor 

negara (Yuliestiana, et al., 2018). Sehingga muncul berbagai aktor baru selain aktor negara 

dalam hubungan internasional yang ikut berperan dalam sistem internasional. Akibatnya, 

muncul berbagai fenomena baru selain pada isu tradisional seperti perang dan kekuasaan, 

melainkan lebih kepada isu non-tradisional yaitu lingkungan hidup, hak asasi manusia, 

perkembangan energi dan kejahatan transnasional.  

Kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang mengancam berbagai 

aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Hal ini menjadi 

kekhawatiran bagi beberapa negara di dunia karena dampaknya yang merugikan negara. 

Dijelaskan dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 

bahwa suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang 

terorganisir jika terdapat hal-hal sebagai berikut: 

1) Dilakukan di lebih dari satu wilayah negara 

2) Dilakukan di suatu wilayah negara, tetapi dalam persiapan, perencanaan, 

pengarahan dan pengendalian atas kejahatan itu dilakukan di wilayah negara 

lain 

3) Dilakukan di suatu negara, tetapi melibatkan kelompok pelaku tindak pidana 

terorganisir yang melakukan tindak pidana di wilayah negara lain, atau 

4) Dilakukan di suatu wilayah negara, tetapi dampak dari tindak pidana tersebut 

dirasakan oleh wilayah negara lain. (BPKP, 2009) 
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Dalam konvensi ini pula dijelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk 

kejahatan transnasional. Korupsi memiliki dampak serius bagi suatu negara dengan 

mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik dalam proses politik melalui politik 

uang. Korupsi juga mendistorsi pengambilan keputusan kebijakan publik, tidak memiliki 

akuntabilitas, dan menyangkal supremasi hukum. Di sisi lain, korupsi menyebabkan 

rendahnya kualitas berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum serta tidak memenuhi 

kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan berkelanjutan jangka 

panjang (Santoso, 2011). Selain itu, korupsi juga dapat merugikan perekonomian negara. 

Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunkan tingkat investasi, 

memperburuk kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat.  

Konsekuensi dari korupsi dapat dilihat di beberapa negara, salah satunya adalah 

negara Somalia. Negara dari benua Afrika ini menjadi salah satu negara yang pernah 

dinobatkan sebagai negara terkorup di dunia. Dilansir dari The New York Times, Pemilu yang 

diselenggarakan di Somalia digambarkan sebagai Tonggak Korupsi. Hal ini karena para 

pemimpin yang ingin menjabat harus menyuap para pemilih untuk mendapatkan suara. Di 

sisi lain, para pemimpin klan harus membayar suap untuk memasukkan perwakilan mereka 

ke kursi parlement (Gettlemen, 2015). Beralih ke negara lain di wilayah Afrika yang juga 

memiliki tingkat korupsi tinggi adalah Sudan. Korupsi yang terjadi di Sudan sudah 

menggerogoti pemerintahan dan penyelenggara negara. 

Tingginya tingkat korupsi di Sudan menyebabkan badan pemerintahan tertinggi 

seperti badan legislatif dan lembaga audit negara cukup lemah, Parlemen juga tidak cukup 

memiiki kewenangan dalam mengubah anggaran eksekutif. Aparat penegak hukum dan 

sistem peradilan tidak lagi efektif karena sudah ada campur tangan politik sehingga putusan 

dikhawatirkan bersifat subjektif. Rakyat terpaksa harus menyuap birokrat untuk 

mendapatkan layanan yang seharusnya menjadi hak mereka. Serta Kementerian Keuangan 

yang tidak memiliki catatan belanja kepresidenan, keamanan, dan pertahanan, sehingga 

transparansi tidak terjamin (Elamin, 2016). 

Dampak dari korupsi di suatu negara dapat dilihat dari berbagai bidang seperti politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. Dari sisi politik, korupsi menggambarkan hubungan antara 

pejabat pemerintah dan aktor swasta. Keduanya memiliki peran penting dan daya tawar-
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menawar dari keduanya dapat menentukan dampak keseluruhan korupsi pada masyarakat 

dan distribusi keuntungan antara penyuap dan penerima suap di suatu negara. Kekuasaan 

disebarkan kepada para pejabat pemerintah sehingga memberikan kekuatan tawar menawar 

yang kecil terhadap kepentingan pribadi. Jika tidak, kepentingan pribadi dapat mengontrol 

negara untuk tujuan mereka sendiri. Hal lain yang menghubungkan antara korupsi dan politik 

ialah sistem politik di suatu negara. Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi dinilai 

dapat mencegah terjadinya korupsi karena memiliki nilai-nilai seperti kebebasan bersuara 

dan musyawarah yang memungkinkan adanya pemilihan umum yang terbuka dan transparan. 

Sedangkan negara dengan sistem non-demokratis dinilai rentan terhadap korupsi karena 

kekuasaan petinggi negara yang mungkin tidak dibatasi dan sedikit pengawasan dalam 

mengatur pemerintahan. (Ackerman & Palifka, 2016) 

Dampak korupsi dibidang ekonomi salah satunya dapat dilihat melalui birokrasi 

pemerintahan. Berdasarkan penelitian di beberapa negara, terdapat pandangan bahwa 

birokrasi yang berfungsi dengan baik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Ackerman 

& Palifka, 2016). Sedangkan kegiatan ekonomi banyak berkaitan dengan birokrasi 

pemerintahan seperti perizinan ekspor dan impor, perizinan usaha baru, pembayaran pajak 

dan retribusi. Selain itu, supremasi hukum juga menjadi tolak ukur yang menentukan 

besarnya korupsi di sektor ekonomi. Misalnya, regulasi yang kurang jelas dan alur birokrasi 

yang rumit dapat menyebabkan celah terjadinya korupsi seperti suap untuk mengeluarkan 

izin ekspor, impor atau manipulasi data pembayaran pajak dan retribusi dari suatu 

perusahaan. Hal ini dapat berdampak pada pendapatan nasional yang nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan yang seharusnya diterima.  

Korupsi di bidang budaya sangat lekat dengan masyarakat. Hal yang menghubungkan 

antara budaya dan korupsi berkaitan dengan bribes, prices, tips, and gifts (suap, pemberian, 

tip dan hadiah) yang merupakan jenis timbal balik (Ackerman & Palifka, 2016). Pada 

masyarakat tertentu, mungkin pemberian hadiah kepada seseorang merupakan bagian dari 

adat istiadat dan biasa dilakukan, akan tetapi hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk 

korupsi seperti suap atau gratifikasi. Skema ini kemudian menyebar dan berkembang di 

seluruh masyarakat dengan berbagai bentuk timbal balik. Sebab, budaya memiliki sifat 

dimanis yang berarti dapat berubah sewaktu-waktu. 
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Korupsi juga merupakan masalah sosial yang serius. Dampak dari korupsi pada 

bidang sosial dapat dilihat dari masyarakat itu sendiri. Misalnya, karena lemahnya regulasi 

menyebabkan terjadinya korupsi di birokrasi pemerintahan. Kemudian, ketika masyarakat 

yang seharusnya mendapatkan pelayanan publik secara gratis, harus mengeluarkan biaya 

suap untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Hal ini juga berimbas pada kemampuan 

ekonomi masyarakat rendah, sehingga tingkat kemiskinan meningkat. Karena lemahnya 

hukum yang berlaku, menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  

Berdasarkan dampak serius dari korupsi di suatu negara, Organisasi Internasional 

PBB secara resmi mengadopsi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 

sebagai satu-satunya instrumen anti-korupsi yang bersifat universal. UNCAC ditandatangani 

di Mérida, Yucatán, Meksiko, dari 9-11 Desember 2003, dilanjutkan di markas besar PBB di 

New York City dan menghasilkan penandatanganan oleh 140 negara. Hingga 06 febuari 

2020, terdapat 187 negara pihak yang telah menandatangani kesepakatan UNCAC. 

Didalamnya, UNCAC terdiri dari 8 bab dan 71 pasal yang mencakup lima bidang utama 

dengan ketentuan wajib (mandatory) dan tidak wajib (non-mandatory) antara lain yaitu 

tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerjasama internasional, 

pemulihan aset, dan bantuan teknis dan pertukaran informasi (United Nation Convention 

Aganist Corruption, n.d.). Bab IV UNCAC secara khusus membahas tentang kerjasama 

internasional dalam menangani korupsi terutama kasus lintas negara.  

 Kerjasama internasional dalam menangani kasus korupsi terbagi dalam 2 jenis yaitu 

jalur formal dan jalur informal. Jalur formal yang dimaksud harus melewati prosedur resmi 

antar pemerintah suatu negara dan dibuktikan dengan dokumen kesepakatan bersama. 

Misalnya dalam suatu kasus pencucian uang, negara akan berusaha mengembalikan aset 

negara melalui pengajuan asset recovery kepada negara yang menyimpan uang hasil 

kejahatan. Kerjasama melaui jalur formal biasanya membutuhkan waktu dan proses yang 

panjang dan harus melalui prosedur yang rumit karena perbedaan sistem hukum di tiap 

negara. Sedangkan Jalur informal biasanya didasari hubungan baik antar negara. Aktor dalam 

kerjasama informal yaitu sesama aparat penegak hukum atau lembaga anti-korupsi disuatu 

negara. Prosedur kerjasama ini tergolong mudah dan cepat karena langsung fokus pada satu 

kasus. Keuntungan lain penggunaan jalur informal dalam kerjasama internasional yaitu untuk 
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mengatasi kemacetan birokrasi dan proses panjang diplomatik dalam pembuatan Mutual 

Legal Asistance.  Selain itu juga untuk memberikan efek pencegahan yang lebih tinggi bagi 

pelaku kejahatan transnasional. 

Permasalahan seperti tersangka yang melarikan diri ke luar negeri, penyuapan 

terhadap pejabat publik asing dan internasional, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan 

fungsi, penyuapan dan penggelapan sektor swasta, serta penyembunyian aset illegal menjadi 

masalah yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi 

transnasional. Kejahatan terkait korupsi seperti penyuapan (bribery) dan pencucian uang 

(money laundering) adalah kasus yang sering di temukan oleh United Nation Transnatinal 

Organization Crime (UNTOC). UNTOC mengakui bahwa korupsi sering menjadi akibat dari 

kejahatan terorganisir dan mencakup beberapa ketentuan (Web, 2005). Salah satu contoh 

kasus korupsi transnasional yaitu kasus suap garuda Indonesia. 

Kasus suap garuda Indonesia melibatkan perusahaan mesin pesawat asal Inggris, 

Rolls Royce yang menjadi supplier mesin pesawat garuda Indonesia. Suap tersebut diduga 

untuk memenangkan proyek pengadaan pesawat Airbus dalam kurun 2005-2014 dalam 

program pengadaan 50 pesawat Airbus A330 (CNN, 2019). Penyelidikan berawal dengan 

operasi penggeledahan di sejumlah tempat pada januari 2017. Hasil operasi tersebut adalah 

penemuan barang bukti yang dapat menjerat pelaku. Dalam proses penyelidikan selanjutnya, 

KPK menerima laporan dari lembaga anti-korupsi Inggris, SFO yang sedang menginvestigasi 

suap Rolls Royce di beberapa negara antara lain Indonesia, Thailand, India, Rusia, Nigeria, 

China dan Malaysia. SFO mengonfirmasi hal itu ke KPK disertai pemberian barang bukti. 

Namun di tengah proses penyelidikan, tepatnya pada febuari 2019, SFO 

menghentikan investigasinya terhadap Rolls Royce melalui kesepakatan Deferred 

Prosecution Agreement (DPA) antara SFO dan Rolls Royce. Rolls Royce juga telah 

membayar denda sebesar £497,5 juta atas perilaku korup yang mencakup tiga dekade, tujuh 

yurisdiksi, dan tiga bisnis, termasuk kepada Indonesia. Tindakan yang diambil SFO ini tentu 

diluar yurisdiksi KPK karena merupakan kewenangan SFO sepenuhnya. Tetapi tindakan 

SFO bukan berarti menghentikan kasus suap garuda Indonesia yang tengah dalam 

penyelidikan KPK. (CNN, 2019) 
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Dalam kasus ini, KPK sebagai lembaga anti-korupsi Indonesia bekerjasama dengan 

SFO dalam menangani kasus suap garuda Indonesia yang didalamnya melibatkan perusahaan 

mesin pesawat asal Inggris Rols Royce. Dilansir dari situs globalasia.org, KPK memiliki 

kemampuan metode prosedural terbaik dalam penyelidikan. Hal ini dapat dilihat dari rekam 

jejak keberhasilan KPK sejak tahun 2004 hingga 2013 dimana penyelidikan awal terhadap 

73 anggota dewan, sembilan pejabat tingkat menteri, empat duta besar, sembilan gubernur, 

35 bupati atau wakil gubernur atau wakil bupati, dan sembilan hakim. Dari 391 kasus yang 

telah dimulai sejauh ini, 228 di antaranya berakhir dengan vonis yang berhasil. KPK 

menjadikan ICAC Hongkong sebagai intitusi model dalam melakukan penyelidikan. 

(Hardjapamekas, 2013) 

Penulis tertarik untuk membahas topik ini sebab terdapat aktor baru dalam hubungan 

internsional yaitu agency atau lembaga anti korupsi dalam menyelesaikan kasus korupsi 

transnasional. Penilaian terhadap penggunaan kerjasama informal yang terjalin antar 

lembaga suatu negara juga dinilai lebih cepat dan lebih efektif dari pada kerjasama formal 

yang melibatkan lebih banyak prosedur dan mekanisme rumit dan butuh waktu lama. Selain 

itu, melihat bagaimana KPK menerima laporan dari Serious Fraud Office (SFO) yang sedang 

menginvestigasi kasus suap Rolls Royce dan memberikan sejumlah barang bukti yang 

berkaitan dengan kasus suap garuda Indonesia padahal belum ada kerjasama resmi yang 

terjalin antar lembaga tersebut. Sehingga, penulis ingin mendeskripsikan bagaimana upaya 

KPK atau aparat penegak hukum lain di Indonesia dapat menyelesaikan kasus tersebut 

dengan bantuan dari SFO. Penulis juga ingin mendeskripsikan mengenai kerjasama 

internasional yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi mulai dari mekanisme 

pengajuan kerjasama, persetujuan kerjasama, dan tantangan atau hambatan yang mungkin 

terjadi dalam kerjasama. Periodesasi dipilih dalam jangka waktu tersebut karena tahun 2017 

merupakan waktu dimana KPK memulai penyelidikan terhadap kasus suap garuda Indonesia. 

Sementara tahun 2020 merupakan waktu penetapan hukuman terhadap tersangka kasus 

tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Kerjasama Internasional dalam bidang hukum untuk menangani kasus korupsi 

transnasional memiliki berbagai macam jenis dan bentuk. Perbedaan tersebut disesuaikan 

dengan masalah yang dialami oleh suatu negara dan peran negara lain dalam menyelesaikan 

kasus korupsi transnasional. Kehadiran UNCAC sebagai instrumen global tentang anti-

korupsi diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan negara-

negara Pihak dalam memberantas korupsi di dunia. Namun dalam prosesnya, banyak di 

temukan kesulitan dalam kerjasama yang dilakukan antar negara tersebut. 

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti “Bagaimana Kerjasama KPK 

dan SFO dalam Kerangka UNCAC Terkait Kasus Korupsi Transnasional: Studi Kasus 

Suap Garuda Indonesia Periode 2017-2020?”.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

• Menggambarkan kerjasama antara KPK dan SFO dalam mengungkap kasus suap 

garuda Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang dibahas sebelumnya, 

penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian dan perkembangan ilmu 

Hubungan Internasional, terutama dalam melihat kerjasama internasional untuk 

menangani korupsi lintas negara. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkaitan 

dengan penelitian, antara lain: 
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a) Sebagai referensi atau rujukan untuk lembaga anti-korupsi di Indonesia yaitu 

KPK dan lembaga terkait lainnya agar semakin giat dalam menuntaskan dan 

memberantas kasus korupsi di Indonesia. 

b) Sebagai referensi untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam upaya 

pemberantasan korupsi di Indonesia. 

c) Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan 

meneliti lebih mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

d) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan 

lebih aktif dalam menjalin kerjasama internasional sebagai upaya 

pemberantasan korupsi bersama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB 1    PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang pada 

penelitian ini melalui latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. Disini penulis juga akan membahas hal yang 

menarik dalam penelitian ini. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan literatur review dan 

konsep serta teori yang akan digunakan untuk mendukung dan 

menganalisis penelitian penulis. Adapun konsep dan teori 

yang akan digunakan oleh penulis, antara lain: teori kerjasama 

internasional dan kepentingan nasional, serta konsep korupsi. 

 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teknik penelitian yang 

akan digunakan. Adapun penjelasan teknik penelitian 
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dijelaskan melalui pendekatan penelitian, jenis penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik 

analisis data.  

 

BAB IV    KASUS SUAP GARUDA INDONESIA 

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai kronologi 

kasus suap garuda Indonesia dari awal kasus dan 

perkembangan kasus secara deskriptif agar pembaca lebih 

mudah untuk memahami. 

 

BAB V KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM 

MENANGANI KASUS SUAP GARUDA INDONESIA 

Pada bab ini penulis akan membahas secara menyeluruh 

mengenai kerjasama internasional yang dilakukan KPK 

dengan Serious Fraud Office (SFO) dalam menangani kasus 

suap garuda Indonesia. 

 

BAB VI    PENUTUP 

Pada bagian ini penulis akan menyimpulkan point-point 

penting yang telah dibahas dalam penelitian ini dan 

menuliskan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


