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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. 

Tindak pidana korupsi berdampak luas dan sistemik serta merupakan pelanggaran 

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini membuat tindak pidana 

korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa, melainkan tindak pidana 

khusus. Upaya pemberantasannya tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa, 

melainkan dengan cara-cara yang luar biasa (Eka Yuliastuti, 2020: Vol. 1 No. 1). 

 Indonesia sebagai bangsa yang turut memerangi korupsi, pada tanggal 18 

Desember 2003 meratifikasi Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang 

perlawanan terhadap korupsi yaitu United Nations Convention Against Corruption 

(selanjutnya disebut UNCAC) yang diselenggarakan pada bulan Desember 2005 di 

kota Merida, Meksiko. Untuk memenuhi persyaratan negara-negara anggota yang 

telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi, negara-negara anggota perlu 

mengatur upaya nasional mereka untuk mencegah dan memberantas korupsi secara 

lebih rinci sesuai dengan peraturan negara saat ini. (Alvin Saputra dan Ahmad 

Mahyani, 2017: 85). Pada Pasal 18 huruf a dan b UNCAC tersebut, menyebutkan jenis 

perdagangan pengaruh (trading in influence) yang dianggap sebagai korupsi jenis baru 

(Philip Julia, 2009). 

 Akibat hukum dari Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC adalah perlunya 

mengadopsi norma-norma penting yang dianggap sebagai hukum positif Indonesia. 

Selain untuk “mengejar” ketertinggalan dan kekurangan Undang-Undang 

Pemberantasan Korupsi saat ini, pengesahan ini juga mencerminkan komitmen serius 

negara dalam pemberantasan korupsi. 

 Dalam sistem pidana Indonesia, baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 31 
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Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

(selanjutnya disebut UU Tipikor), tidak secara jelas mengatur ketentuan mengenai 

pemberantasan tindak pidana korupsi terkait dengan perdagangan pengaruh, terutama 

yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan 

pidana. Akibatnya, orang maupun kelompok memanfaatkan kelemahan UU Tipikor 

untuk melakukan berbagai perilaku yang sebenarnya tergolong korupsi, salah satunya 

adalah trading in influence atau perdagangan pengaruh. 

 Ungkapan trading in influence, memang mirip dengan ungkapan suap, tetapi 

dengan cakupan yang lebih luas (Andi Hamzah, 1986: 255). Saat ini, transaksi di 

Indonesia dalam kejahatan mempengaruhi memiliki cakupan yang lebih luas daripada 

kejahatan suap karena melibatkan “penyalahgunaan pengaruh yang sebenarnya atau 

yang diharapkan”, daripada “melakukan atau tidak melakukan” sesuai dengan 

kemauan pemberi suap (Sari, Ratna Kumala, dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2020: 

19). 

 Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) 

tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada 

Terpidana Irman Gusman selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI yang telah 

melakukan tindak pidana korupsi. Awalnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Terpidana dijatuhi Pasal 12 UU Tipikor dengan hukuman pidana penjara selama 4 

(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). Terhadap putusan PN Jakarta Pusat tersebut, Terpidana mengajukan 

permohonan peninjauan Kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan 

permohonan PK Pemohon. Putusan ini menjatuhkan pidana tambahan berupa 

pencabutan hak untuk dipilih kembali terhitung selama 3 tahun setelah Terpidana 

selesai menjalani pidana pokok. 

 Dikabulkannya peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung di atas 

menggambarkan modus operandi kejahatan korupsi berubah dengan cepat. Hal ini 
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dapat menimbulkan risiko pemberantasan korupsi yang berkelanjutan di masa depan, 

salah satunya dengan adanya tindak pidana korupsi yang termasuk dalam perdagangan 

pengaruh atau trading in influence. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini merumuskan 

beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Apakah pertimbangan hukum hakim pada perkara trading in influence pada tindak 

pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 

telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 263 ayat (2) jo. 

Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) KUHAP? 

2. Bagaimana pengaturan mengenai trading in influnece sebagai tindak pidana 

korupsi di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini harus mempunyai tujuan terkait dengan perumusan masalah yang 

telah dipaparkan, sehingga dapat memecahkan masalah secara sistematis untuk 

menunjukkan hasil yang diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan yang 

hendak dicapai terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim menggunakan sistem 

Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara trading in influence pada 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 sesuai dengan Pasal 

11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 ayat (2) 

huruf b angka (4) KUHAP. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4 

 

b. Untuk mengetahui pengaturan mengenai trading in influence sebagai tindak 

pidana korupsi di Indonesia. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan serta kemampuan 

penulis mengenai trading in influence pada tindak pidana korupsi dalam 

bidang Hukum Acara Pidana. 

b. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh penulis 

selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum dari 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan 

pembaca baik manfaat teoretis yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum dan 

manfaat praktis yang bertalian dengan pemecahan masalah yang diteliti. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Melalaui penelitian hukum ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu 

Hukum pada umumnya serta terhadap bidang Hukum Acara Pidana terutama 

berkaitan dengan trading in influence. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi dalam 

kepustakaan mengenai kajian hukum acara pidana. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi 

penelitian-penelitian sejenis yang lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan 

yang sedang diteliti. 

b. Melalui penelitian hukum ini, diharapkan dapat meningkatkan serta 

mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh dalam bidang hukum. 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum (legal research) adalah suatu proses untuk menentukan aturan 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan guna 

menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai perspektif dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35). Dalam 

mempelajari gejala hukum diperlukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan 

yang dihadapi dengan menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu. 

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokus pada membaca dan 

mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 

2014: 55-56).  

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian hukum ini, bersifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif 

dan terapan. Penelitian ini bersifat preskriptif pada dasarnya merujuk pada 

pengertian penelitian hukum itu sendiri, yaitu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi. Bersifat terapan artinya bahwa penelitian hukum harus 

melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan, serta koheren dengan gagasan dasar 

hukum yang berpangkal dari moral (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69-70). 

3. Pendekatan Penelitian 

  Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, melalui pendekatan 

tersebut berisi informasi mengenai isu hukum yang sedang diteliti. Beberapa 
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pendekatan yang dimaksud yaitu pendekatan kasus (case approach), pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical 

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134).  

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

studi kasus (case study). Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam studi kasus perlu 

memahami ratio-decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh 

Hakim untuk sampai pada putusannya serta dilakukan dengan cara melakukan 

telaah dengan kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 

134) 

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 Jenis sumber data pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu berupa bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan 

hukum sekunder terdiri dari segala bentuk publikasi tentang hukum yang meliputi 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181). Pada penelitian 

ini, sumber hukum yang akan digunakan antara lain sebagai berikut:  

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP); 

3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations 

Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Anti Korupsi, 2003); 
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4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; dan 

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

1) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan 

penelitian hukum ini; 

2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian hukum ini; 

3) Penelitian berupa tesis maupun disertasi yang berkaitan dengan 

penelitian hukum ini; dan 

4) Bahan-bahan dari internet dan sumber lainnya yang mendukung 

penelitian hukum ini. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini bertujuan 

untuk memperoleh bahan hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum 

yang mendukung dan terkait dengan pemaparan penelitian ini adalah studi 

dokumen (studi kepustakaan). Studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan 

bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan 

content analysis. Teknik ini berguna untuk mempelajari landasan teori dengan 

mengkaji, mempelajari, dan memberi catatan terhadap buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, dokumen, laporan, arsipan, dan hasil penelitian lain yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 237). 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah teknik 

analisis bahan hukum dengan silogisme yang menggunakan cara berpikir 

deduktif. Penggunaan metode deduksi bermula dari pengajuan premis mayor 

(pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



8 

 

yang bersifat khusus). Kemudian ditarik sebuah simpulan atau conclusion dari 

kedua premis tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90). 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

 Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk memberikan gambaran secara 

menyeluruh mengenai sistematika pembahasan dari penulisan hukum ini yang sesuai 

dengan kaidah atau aturan, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) 

bab, dan setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang saling berhubungan. 

Sistematika penelitian hukum ini sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan hukum. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka 

teori membahas mengenai pengertian dan teori-teori hukum yang 

mendukung penulisan hukum ini yaitu tentang Pertimbangan Hakim, 

Trading in Influence, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim dan 

Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Sedangkan pada kerangka 

pemikiran berisikan skema atau alur pemikiran penulis yang 

dijabarkan dalam bentuk bagan. 

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan dan menyajikan hasil penelitian berupa 

pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu: Pertama, 

mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara 
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trading in influence pada tindak pidana korupsi dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 telah sesuai dengan 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 263 ayat (2) jo. 

Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) KUHAP. Kedua, mengetahui 

bagaimana pengaturan mengenai trading in influnece sebagai tindak 

pidana korupsi di Indonesia. 

4. BAB IV : PENUTUP 

Bab ini menguraikan secara singkat dan keseluruhan dari simpulan 

dan saran hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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