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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Korupsi merupakan tindak pidana yang marak diperbincangkan di 

Indonesia. Bahkan, tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara lain korupsi juga 

marak terjadi. Setiap negara, tidak ada yang ingin adanya tindak pidana tersebut 

karena itu sangat merugikan negara dan masyarakat, terutama negara Indonesia 

yang menjunjung tinggi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. 

Korupsi hampir identik dengan gejala masyarakat serba isntant. Mereka 

menghendaki semua cita-cita dan impiannya tercapai dalam waktu singkat, tanpa 

banyak biaya, tenaga dan keahlian. Korupsi tidak memiliki hubungan atau relasi 

dengan produktivitas. Tidak ada output yang bernilai dari tindakan korupsi yang 

ada hanyalah pengalihan atau pemindahan tanpa hak, atas sejumlah uang atau 

barang; atau segala sesuatu yang bisa disetarakan dengan nilai uang. Korupsi bisa 

dimaknai pula sebagai penggunaan kekuasaan dan/atau kewenangan yang 

melebihi bata yang diijinkan. Di samping itu, korupsi berkaitan pula dengan 

pelanggaran hak atas orang lain secara melawan hukum. Secara sosiologis, 

korupsi merupakan tindakan desosialisasi, yakni suatu tindakan yang tidak 

memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. Mengabaikan 

kepedulian sosial adalah salah satu ciri dari korupsi ini. Pelaku tidak peduli 

tentang hak-hak orang lain. Yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana 

hak individunya bisa terpenuhi, meskipun harus mengorbankan kepentingan orang 

lain.
1
 

Meskipun demikian, bukan berarti penggunaan pendekatan yang bersifat 

multidipliner tidak bermanfaat bagi kalangan hukum untuk menelaah dan 

memahami makna korupsi. Pendekatan seperti itu justru sangat diperlukan untuk 

memperoleh pemahaman yang komprehensif, sehingga dapat dihasilkan 
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pengertian yang luas dan konseptual tentang makna korupsi itu sendiri. Dengan 

demikian, kalangan hukum dapat memahami aspek-aspek yang secara sosiologis 

dan kriminologis adalah bersifat koruptif, namun belum tertampung dalam 

rumusan norma hukum pidana, sehingga ia diperlukan bagi politik hukum pidana 

dalam kerangka “ius constituendum”. Di samping itu, pemberian arti dari 

beberapa segi peninjauan tentang makna korupsi akan relavan dan berguna bagi 

usaha untuk menemukan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan 

penanggulangannya dari segi hukum pidana. Pemahaman yang luas tentang 

makna korupsi itu juga akan sangat membantu politik kriminal untuk 

mendapatkan kejelasan tentang segi-segi yang belum diungkapkan dalam rumusan 

hukum pidana, sehingga dapat dinilai kesempurnaan rumusan hukum pidana 

tersebut.
2
 

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “corruptio” 

dalam bahasa Latin dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan 

yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai 

perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. 

Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang 

dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan 

kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.
3
  

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada  

memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis 

kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak 

asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan 

sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk 

ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi atau minimnya 

pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang 

dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan 

bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat 

meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan 
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perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat 

semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat 

yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di 

dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat 

dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak 

hukum di Indonesia.
4
 

Masalah Korupsi memang harus mendapatkan penanganan yang serius 

karena tindak pidana ini sangat merugikan negara. Korupsi dikategorikan dengan 

tindak pidana khusus bukan tindak pidana umum. Maka dari itu, korupsi harus 

lebih difokuskan untuk pemberantasannya. 

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sudah 

tertera dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi, tidak mempengaruhi para pelaku tindak pidana korupsi untuk 

tidak melakukan korupsi. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, 

sehingga masyarakat menganggap tindak pidana tersebut adalah bagian dari 

budaya. 

Berdasarkan survei Transparency Internasional (TI) pada tahun 2014, skor 

CPI Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. 

Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari 

tahun sebelumnya. Kenaikan skor dan peringkat CPI 2014 ini patut diapresiasi 

sebagai kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam 

upayanya mencegah dan memberantas korupsi.
5
 

Sejak era orde baru menjadi era reformasi dengan harapan menjadi negara 

yang lebih baik, tetapi tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Hal 

tersebut sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan Korupsi 

Kolusi Nepotisme (KKN). Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi. 

Namun demikian tidaklah benar persepsi bahwa pembaharuan ini 

memerlukan eliminasi lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan 
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Agung yang terkontaminasi dengan persoalan etika korupsi, sebagai institusi awal 

pencegah dan pemberantas korupsi. Diakui atau tidak, sejak era reformasi, 

pembaharuan dan perubahan etika korupsi tidaklah bersifat individu, tetapi lebih 

kepada polemik korupsi kelembagaan.
6
 

Sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan 

operasional pemberantasan korupsi. Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini 

korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi 

tambah merajalela, kendati telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Hal 

ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat 

hukum pidana yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.
7
 

Peraturan perundang-undangan Tipikor memiliki kekhususan tersendiri 

dibandingkan dengan hukum tindak pidana khusus lain. Kekhususan dimaksud 

tidak bisa dilepaskan dari keberadaan peraturan perundang-undangan utama yang 

mengatur Tipikor di Indonesia.
8
 

Kekhususan yang melekat pada Peraturan Perundang-undangan Tipikor 

tersebut, meliputi antara lain sebagai berikut. 

a. Peraturan Perundang-undangan Tipikor bersifat elastis dan mudah 

berubah-ubah. 

b. Perluasan subjek hukum pidana (pemidanaan badan hukum/korporasi). 

c. Perluasan ruang lingkup delik/Tipikor meliputi: 

1) Keuangan/Perekonomian Negara; 

2) Suap-menyuap; 

3) Penggelapan dalam jabatan; 

4) Pemerasan; 

5) Perbuatan Curang; 

6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 

7) Gratifikasi. 

 

                                                           
6
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d. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia. 

e. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tipikor. 

f. Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara: 

1) Tipikor; 

2) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah 

tindak pidana korupsi; dan/atau 

3) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain 

ditentukan sebagai Tipikor. 

g. Perluasan sumber perolehan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk 

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 

tentang KUHAP), selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan 

keterangan terdakwa, khusus Tipikor juga dapat diperoleh dari: 

1) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu; tetapi tidak terbatas pada data penghubung 

elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, dan faksimili, dan 

2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat 

dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau 

tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda 

fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, 

yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, 

tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 

h. Adanya ketentuan mengenai “Pembuktian Terbalik” yang bersifat 

“Premium Remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus 

terhadap pegawai negeri, yang diberlakukan pada tindak pidana baru 

tentang gratifikasi dan pada tuntutan perampasan harta benda terdakwa 

yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana. 

i. Dalam memeriksa, mengadilim dan memutus perkara Tipikor,  

pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri 

atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc. 
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j. Persyaratan pemilihan dan pengangkatan hakim Pengadilan Tipikor  

yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc berbeda dengan hakim 

pada umumnya. 

k. Kekhususan hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang 

Pengadilan Tipikor, antara lain; 

1) Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil 

ketua Pengadilan Tipikor; 

2) Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang 

pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi; 

3) Adanya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak 

pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai pada tingkat 

pertama, tingkat banding, tingkat kasasi sampai peninjauan kembali; 

4) Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti 

yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang; dan 

5) Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tipikor yang dipimpin 

oleh seorang panitera.
9
 

Diberlakukannya Undang-Undang Korupsi adalah untuk menanggulangi 

dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan 

korupsi yang tertera dalam Undang-Undang Korupsi. Hal ini terkait dengan 

sistem penegakan hukum di negara Indonesia yang tidak sesuai dengan keinginan. 

Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat 

tinggi di atas hukum. 

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang penjatuhan 

pidana dibawah ancaman minimal khusus. Namum dalam prakteknya, masih 

ditemukan adanya putusan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi 

yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum. 

Salah satu contohnya adalah dalam kasus yang terjadi dalam perkara 

terdakwa Siti Ramsinah, S.Ap. dan Siti Rosmawati, terdakwa kasus korupsi yang 
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didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi telah 

diputus oleh Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 3 Agustus 2011, yang 

terdaftar dalam Putusan Nomor 77/Pid.sus/2011/PN.Kgn dengan pidana penjara 

selama 6 (enam) bulan dan tidak dikenakan sanksi denda. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti penjatuhan 

pidana korupsi dibawah pidana minimum oleh hakim pengadilan tindak pidana 

korupsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN 

PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS 

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 

77/Pid.sus/2011/PN.Kgn.)” 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah dikemukakan di atas, maka 

beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah latar belakang pembentukan sanksi pidana minimum khusus 

dalam  undang-undang tindak pidana korupsi? 

b. Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana dibawah ancaman 

minimum khusus dalam tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 

77/Pid.sus/2011/PN.Kgn? 

 

I.3  Ruang Lingkup Penulisan 

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis tentukan, penulis akan 

membahas tentang latar belakang pembentukan sanksi pidana minimum khusus 

dan penerapan penjatuhan sanksi pidana dibawah ancaman minimum khusus 

dalam tindak pidana korupsi. 

 

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

a. Tujuan Penulisan 

1) Untuk mengetahui latar belakang pembentukan sanksi pidana 

minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. 
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2) Untuk mengetahui penerapan penjatuhan sanksi pidana minimum 

khusus dalam tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 

77/Pid.sus/2011/PN.Kgn. 

b. Manfaat Penulisan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya. 

1) Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan    

sumbang saran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

latar belakang pembentukan sanksi pidana minimum khusus dalam 

tindak pidana korupsi. 

2) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang penerapan penjatuhan sanksi pidana dibawah 

ancaman minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. 

 

I.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum 

pidana. Yakni menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam 

menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang melanggar 

larangan dalam hukum pidana. Dalam pelaksanaan hukum pidana 

subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi 

manusia tadi yang justru dilindungi oleh hakim pidana itu sendiri. Hak 

menjalankan hukum pidana ini sangat besar sehingga hanya dimiliki oleh 

negara. Negara merupakan organisasi sosial tertinggi yang berkewajiban 

menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam 

rangka melaksanakan kewajiban itu, maka wajar bila negara melalui alat-

alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan 

pidana. Mengenai kepentingan pidana ini perlu dijatuhkan, terdapat 

berbagai pendapat. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik atau 

menerapkan amar putusan, ia akan terlebih dahulu mempertimbangkan 

benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana 
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(jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan 

negara. Dalam keadaan demikian, teori hukum pidana dapat 

membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak 

menjatuhkan pidana, seringkali bergantung pada pendirian mereka 

mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut. Salah satu teorinya, yaitu : 

Teori gabungan: 

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan 

kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut 

sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. 

Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing 

mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-

keberatannya sebagai berikut: 

Terhadap teori pembalasan: 

1) Sukar menentukan berat/ringannya pidana. Atau ukuran pembalasan 

tidak jelas. 

2) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai 

pembalasan. 

3) (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi 

masyarakat. 

Terhadap teori tujuan: 

1) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga 

dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum 

maupun teori pencegahan khusus; 

2) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, 

tidak akan memenuhi rasa keadilan; 

3) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga 

kepada penjahat itu sendiri. 

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu 

(seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus 

bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan 

pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus 

memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu 
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sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan 

antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.
10

 

b. Kerangka Konseptual 

1) Analisis Yuridis 

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana 

duduk perkaranya dan sebagainya.
11

 Sedangkan yuridis adalah 

menurut hukum; bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada 

terdakwa di muka pengadilan).
12

 

2) Penerapan 

Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan;  pemasangan; 

pemanfaatan; perihal mempraktikkan.
13

 

3) Penjatuhan Pidana 

Penjatuhan pidana adalah penetapan pidana dan tahap pemberian 

pidana.
14

 

4) Pidana Minimum Khusus 

Sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu 

untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, 

membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang 

dikualifikasir oleh  akibatnya (Erfolsqualifizierte delikte) sebagai 

ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik 

yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang 

                                                           
10

 E.Y. Kanter, dan S.R Sianturi, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, 

Storia Grafika, Jakarta, 2002, h, 62. 

11
 W.J.S Poerwadarminta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, 2007, h, 37. 

12
 Ibid, h, 1369. 

13
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 

2012, h, 1448. 

14
 Marlina,  Hukum Penitensier, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, h, 33. 
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dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang 

digolongkan sangat berat.
15

 

5) Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 

diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain 

perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya 

dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
16

 

6) Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi adalah suatu delik akibat perbuatan buruk, 

busuk, jahat, rusak atau suap.
17

 

 

I.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

yuridis normatif. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana penulis tidak perlu 

mencari data langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan 

memberikan penjelasan tentang latar belakang adanya putusan minimum 

khusus dalam tindak pidana korupsi dan penerapan penjatuhan sanksi 

pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi putusan nomor 

77/Pid.sus/2011/PN.Kgn. 

 

                                                           
       

15
 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, h, 128. 

       
16

 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h, 50. 

       
17

 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, 

Jakarta, 2002, h, 1. 
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b. Alat Pengumpulan Bahan 

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis memperoleh data dari 

bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan data sekunder, yang 

mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya penulis 

akan mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta 

mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah buku-buku, jurnal, 

makalah, koran, atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan tersebut 

dalam lembaran-lembaran yang disediakan. 

c. Pengolahan dan analisis bahan hukum 

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa 

telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis 

kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan 

konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun 

pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interprestasi untuk 

menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. 

 

I.7  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dapat dibuat guna membantu penulis mengurutkan 

proses penelitian berdasarkan kerangka ilmiah yang diharpkan bagi semua skripsi. 

Penelitian ini akan disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada 

dengan dibagi menjadi lima bab, antara lain : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Dalam Bab I penulis akan menguraikan tentang latar belakang, 

pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, dan metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 

DAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA 

 Dalam Bab II penulis akan membahas tinjauan umum tentang 

hukum tindak pidana korupsi  dan sistem pemidanaan di indonesia. 
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BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

KANDANGAN NO.77/Pid.sus/2011/PN.Kgn. 

 Dalam Bab III akan diuraikan tentang kasus posisi, surat dakwaan, 

keterangan saksi, surat tuntutan, pertimbangan hakim, amar 

putusan, analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Kandangan 

no.77/Pid.sus/2011/PN.Kgn. 

 

BAB IV ANALISIS PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA 

DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DALAM 

TINDAK PIDANA KORUPSI 

Pada Bab IV ini penulis akan membahas mengenai latar belakang 

pembentukan sanksi pidana minimum khusus dalam undang-

undang tindak pidana korupsi dan penerapan pidana dibawah 

ancaman minimum khusus oleh hakim dalam tindak pidana 

korupsi. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada Bab V akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dikemukakan oleh 

penulis secara relevan. 
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