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ABSTRACT 

Corruption is an act with intent unlawfully enrich themselves or another 

person ( individual or corporate ) that may adversely affect the financial or the 

state`seconomy. Corruption cases in riau province each year has increased, the 

number of cases of proven corruption that goes on the court Negeri Pekanbaru. 

Berdasarkan this understanding, the writing of this thesis ruformulation formulated 

two issues, namely : how do the charecteristics of the first cases of corruption in 

Pekanbaru? Both how disparity decisions Pekanbaru Corruption Court ? 

From the results of this study there are two main things that can be inferred. 

Firstly in cases of corruption that occurred diprovinsi the Riau region Pekanbaru 

Negri jurisdictions, legal corruption. The definition of legal corruption is corruption 

legislation passed through the area, the regional budge. The form can be traced 

through the project, inpromptu projects and project assistance. Corruption 

conservative. Froms of corruption include, acts of nepotism which provide maximum 

opportunities to families and close friends to benefit the post he held. Corruption 

routine expences. The design cost of routine office operations by preparing 

anggaranya no real interest each month. Every year fixed rountine office operations 

and is always increasing, although not consumable items older than a year .  both  

judging from the quality of the decision, according to the author, there is lump and 

should be observed carefully. Which of the four cases of corruption charge, there are 

two cases together, but split into multiple files. Case comes from the same case and 

the same party, only later examination the case was split into several files (splitsing). 

So the case is characteristics ranging from indictment, prosecution, examination of 

evidence and witness even supposed to dijatuhkan. Namun decision, because the case 

is split into beberapa file (splitsing), then the consequence is that each file examined 

by the panel of judges different. And inequality understanding of the law of 

corruption would be a hindrance to law enforcement. 
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A. PENDAHULUAN  

Latar belakang Korupsi di Indonesia  

berkembang secara pesat. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi 

merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. 

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di 

Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum 

menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi 

antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-

kasus korupsi di Indonesia. Korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau 

corruptus. Corruption berasal dari kata corrumpere, suatu kata lain yang lebih tua. 

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Tindak 

pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus. Kekhususan ini 

terjadi karena tidak pidana korupsi tidak begitu diatur secara detail didalam 

KUHP. 

Dalam kenyataan, korupsi akan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat 

penegak hukum. Ketika satu kasus menyeret yang lain dan jumlah orang yang 

terlibat makin banyak, maka sebenarnya itu justru menyulitkan. Paling tidak 

penanganannya akan  makin rumit. Ketika sudah kerepotan, maka bisa jadi ada 

orang yang dikorbankan dan sebaliknya banyak lainnya yang dilindungi. Tentu 

ada ketidak adilan, tetapi kalaupun tidak dibatasi bisa-bisa persoalannya akan 

merembet ke mana-mana dengan segala dampak politik dan sosial yang tidak 

diinginkan. Inilah yang kita sebut sebagai tantangan berat karena sesungguhnya 

korupsi itu telah mengakar dan menjadi bagian dari budaya kita sehari-hari. 

Tindak pidana yang berasal dari rusaknya moral para pelakunya ini di 

Indonesia telah mencakup sendi dan elemen-elemen bangsa Indonesia serta 

cakupannya sangat luas telah menjangkau berbagai elemen masyarakat mulai dari 

pejabat tinggi negara sampai pegawai dengan level rendah pun telah terjangkit 

virus korupsi. 

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di prov.Riau pada 

tahun 2012, yang mana mengalami peningkatan dari tahun 2011 dan sudah ada 

kasus yang sudah diputus oleh hakim. Dari banyaknya kasus korupsi yang di 

tangani oleh pengadilan negeri pekanbaru yang sudah diputus oleh hakin terdapat 

putusan - putusan yang berbeda dalam kasus yang sama, dakwaan yang sama dan 

saksi - saksi pun sama yang dapat dikatakan telah terjadi disparitas putusan. 

 

Rumusan masalah  

Berdasarkan kepada uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang 

masalah diatas, maka penulis  merumuskan masalah yang akan dibahas dan 

dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/012006/04/0901.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemberantasan_korupsi_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus-kasus_korupsi_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kasus-kasus_korupsi_di_Indonesia
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1. Bagaimana karakteristik kasus-kasus  korupsi di Pekanbaru? 

2. Bagaimana disparitas putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Pekanbaru? 

Tujuan penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi 

tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui karakteristik kasus-kasus korupsi di Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui Disparitas putusn-putusan pengadilan tindak pidana 

korupsi Pekanbaru 

 

Manfaat penelitian  

Dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

Manfaat teoritis  

a. Untuk mengetahui ilmu serta wawasan penulis tentang tindak pidana 

korupsi; 

b. Sebagai referensi kepustakaan Universitas Riau dan hedaknya dapat menjadi 

acuan bagi Penulis yang mengkaji hal atau topik yang sama.  

Manfaat praktis  

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi 

semua kalangan. Khususnya hakim dalam penegakan hukum dalam tindak 

pidana korupsi; 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang 

dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lainnya yang melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini; 

c. Seluruh masyarakat, Iandonesia; yaitu sebagai salah satu bahan informasi 

bagi masyarakat luas agar dapat menambah pengetahuan hukum khususnya 

mengenai permasalahan tindak pidana korupsi;  

d. Aparat penegak hukum, yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, Advokat ( 

penasihat hukum ), Hakim, dan lembaga Pemasyarakatan; sebagai bahan 

masukan dan pertimbanggan agar lebih mempertimbangkan dan dapat 

menjalankan tugas dan peranan dalam menanggani dan menyelesaikan 

permasalahan mengenai tindak pidana korupsi.  

 

A. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian atau Pendekatan 

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam 

penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
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cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasatkan aturan-aturan 

baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan .
1
 

 

Pendekatan  

Pendekatan penulisan dilakukan secara yurudis normatif yaitu penelitian 

hukum dengan menggunakan penelitian kepustakaan. 

 

Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam metode pengumpulan data maka penulis mengambil data sekunder 

sebagai metode. Data sekunder adalah data yang didapat melalui perantaraan lain 

bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
2
 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 

perpustakaan antara lain berasal dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang dirumuskan yang sifatnya mengikat.
3
 Bahan hukum ini 

berasal dari norma dasar atau kaedah dasar, perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah penelitian yaitu: 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana; 

c) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau Hasil 

penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan.
4
 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari esiklopedia yang 

sejenisnya yang berfungsi mendukung bahan primer dan sekunder.
5
 Seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Ilmiah Populer Kontenporer. 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipengaruhi dalam penulisan ini 

adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka atau menggunakan penelitian 

kepustakaan. 

 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, Penelitian Huukum Nornatif, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm 13-14 
2
 Ibid.hlm.12 

3
 Bmbang Suggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakartab: 1997. 

Hlm 113 
4
 Ibid. hlm.114 

5
 Ibid. hlm.114 
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Alat penggumpulan data  

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang 

diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah metode kajian kepustakaan dan 

setudi dokumen dengan mengkaji, menelaah dan menganalisa berbagai literatur 

yang berhubungan dengan permasalahan yang sangat diteliti. 

Analisa data  

Setelah data yang diperlikan terkumpul, maka akan diolah, disusun dan 

dianalisa secara kualitatif, pengelolaan data secara kualitati merupakan tata cara 

penelitian yang menekankan analisanya pada dinamika hubungan antara fenomena 

yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, yang mana datanya tidak 

berbentuk dangka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan 

tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya. Dan menarik kesimpulan 

dengan cara dedukatif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Pengadilan Negri 

Pekanbaru 

Tindak Pidana Korupsi 

Korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus. Corruption 

berasal dari kata corrumpere, suatu kata lain yang lebih tua. Secara harfiah korupsi 

merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Tindak pidana korupsi 

merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus. Kekhususan ini terjadi karena 

tidak pidana korupsi tidak begitu diatur secara detail didalam KUHP. 

unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap 

sebagai Tindak Pidana Korupsi adalah: 

a. Secara melawan hukum; 

b. Memperkaya diri sendiri; 

c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 

Sementara itu dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 perbuatan Tindak 

Pidana Korupsi dapat dijelaskan dalam 13 bentuk, yakni;
6
 

1. Kerugian keuangan negara; 

2. Suap menyuap; 

3. Penggelapan dalam jabatan; 

4. Pemerasan; 

5. Perbuatan curang; 

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; 

7. Gratifikasi; 

8. Merintangi proses pemeriksaan perkaran korupsi; 

9. Tidak memberi keteranan atau memberi keterangan yang tidak benar; 

10. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; 

                                                           
       

6
Ibid hlm 12 
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11. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan keterangan atau 

memberi keterangan palsu; 

12. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan 

atau memberi keterangan palsu; 

13.  Saksi yang membuka identitas pelapor. 

Ciri-ciri korupsi dapat diringkas sebagai berikut:  

a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, 

b. Penipuan terhadap badan pemerintah,  

c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan 

khusus, 

d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang 

yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu, 

e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, 

f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau 

yang lain, 

g. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki 

keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya, 

h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk 

pengesahan hukum, 

i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang 

melakukan korupsi.  
 

Bentuk kejahatan korupsi  

Tindakan korupsi dapat dibagikan menjadi beberapa jenis, antara lain: 

1. korupsi kecil-kecilan (petty corruption) dan korupsi besar-besaran (grand 

corruption). 

korupsi kecil-kecilan merupakan bentuk korupsi sehari-hari dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. korupsi ini biasanya cenderung terjadi 

saat petugas bertemu langsung dengan masyarakat. Korupsi ini disebut juga 

dengan nama korupsi rutin (routine corruption) atau korupsi untuk bertahan hidup 

(survival corruption). Contohnya adalah pungutan untuk mempercepat proses 

pencairan dana yang terjadi di kppn. sedangkan korupsi besar-besaran umumnya 

dijalankan oleh pejabat level tinggi, karena korupsi jenis ini melibatkan uang 

dalam jumlah yang sangat besar. korupsi ini terjadi saat pembuatan, perubahan, 

atau pengecualian dari peraturan. contohnya adalah pemberian pembebasan pajak 

bagi perusahaan besar. 

2. Penyuapan (bribery) 

bentuk penyuapan yang biasanya dilakukan dalam birokrasi pemerintahan 

di indonesia khususnya di bidang atau instansi yang mengadministrasikan 

penerimaan negara (revenue administration) dapat dibagi menjadi empat, antara 

lain: 

a. Pembayaran untuk menunda atau mengurangi kewajiban bayar pajak dan 

cukai. 
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b. Pembayaran untuk meyakinkan petugas agar tutup mata terhadap 

kegiatan ilegal. 

c. Pembayaran kembali (kick back) setelah mendapatkan pembebasan 

pajak, agar di masa mendatang mendapat perlakuan yang lebih ringan 

daripada administrasi normal. 

d. Pembayaran untuk meyakinkan atau memperlancar proses penerbitan 

ijin (license) dan pembebasan (clearance). 

3. Penyalahgunaan atau penyelewengan ( misappropriation) 

penyalahgunaan atau penyelewengan dapat terjadi bila pengendalian 

administrasi (check and balances) dan pemeriksaan serta supervisi transaksi 

keuangan tidak berjalan dengan baik. contoh dari korupsi jenis ini adalah 

pemalsuan catatan, klasifikasi barang yang salah, serta kecurangan (fraud). 

4. Penggelapan (embezzlement)  

korupsi ini adalah dengan menggelapkan atau mencuri uang negara yang 

dikumpulkan, menyisakan sedikit atau tidak sama sekali.  

5. Pemerasan (extortion) 

 pemerasan ini terjadi ketika masyarakat tidak mengetahui tentang 

peraturan yang berlaku, dan dari celah inilah para petugas melakukan pemerasan 

dengan menakut-nakuti masyarakat untuk membayar lebih mahal daripada yang 

semestinya. 

6. Perlindungan (patronage) 

 perlindungan dilakukan termasuk dalam hal pemilihan, mutasi, atau 

promosi staf berdasarkan suku, kinship, dan hubungan sosial lainnya tanpa 

mempertimbangkan prestasi dan kemampuan dari seseorang tersebut. 

Dari segi tipologi, korupsi dapat dibagi dalam tujuh jenis yang berbeda. 

Tujuh jenis itu adalah korupsi transaktif (transactive corruption), korupsi yang 

memeras (extortive corruption), korupsi investif (investive corruption), korupsi 

perkerabatan (nepotistic corruption), korupsi defensif (defensive corruption), 

korupsi otogenik (autogenic corruption), dan korupsi dukungan (supportive 

corruption). 

a. Korupsi transaktif merujuk kepada adanya kesepakatan timbal-balik antara 

pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan 

dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi 

jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, atau antara 

masyarakat dan pemerintah. 

b. Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa 

untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, 

kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. 

c. Korupsi investif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian 

langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan 

diperoleh di masa yang akan datang. 

d. Korupsi perkerabatan atau nepotisme, adalah penunjukan yang tidak sah 

terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam 
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pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan 

mereka, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, secara bertentangan dengan 

norma dan peraturan yang berlaku. 

e. Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. 

Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. 

f.  Korupsi otogenik adalah jenis korupsi yang dilakukan seorang diri, dan tidak 

melibatkan orang lain. Misalnya, anggota DPR yang mendukung berlakunya 

sebuah undang-undang tanpa menghiraukan akibat-akibatnya, dan kemudian 

menarik keuntungan finansial dari pemberlakuan undang-undang tersebut, karena 

pengetahuannya tentang undang-undang yang akan berlaku tersebut. 

g. Sedangkan, korupsi dukungan tidak secara langsung menyangkut uang atau 

imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah 

untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. 

 

Pelaku tindak pidana korupsi 

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh Pejabat Negara 

melainkan juga dilakukan korporasi. Orang-orang bahkan sepertinya tidak lagi 

merasa malu menyandang predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan 

korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa untuk dilakukan secara 

bersama-sama dan berkelanjutan walaupun sudah jelas melakukan perbuatan 

melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.  

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 

bahwa pelaku tindak pidana korupsi terbagi atas beberapa klasifikasi, diantaranya;
7
 

a) Perseorangan atau korporasi ( Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5(1), Pasal 6(1), Pasal 7, 

Pasal 13); 

b) Pemborong atau ahli bangunan; penjual bahan bangunan (Pasal ) 

c) Pegawai negri atau penyelenggaraan negara ( Pasal 8, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 

11, Pasal 12a, Pasal 12b) 

d) Hakim ( Pasal 12c) 

e) Advokat ( Pasal 12d) 

f) Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 12b, Pasal 12e, Pasal 12f, 

Pasal 12g, Pasal 12h, Pasal 12i). 

 

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Daerah 

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, dari tahun 2004 

hingga 2008 ada 211 kasus korupsi yang diselidiki, 107 perkara penyidikan, 75 

perkara penuntutan, 59 perkara telah berkekuatan hukum tetap, dan 53 perkara 

                                                           
7
 Evi Hrtanti, op cit, hlm 21 
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telah dieksekusi. Dari ratusan kasus korupsi itu, ada 8 kelompok perkara menurut 

jenis Tindak Pidana Korupsi (TPK)-nya. Delapan kelompok itu adalah
8
 

1. TPK dalam pengadaan barang atau jasa yang dibiayai APBN/D 

2. TPK dalam penyalahgunaan anggaran, 

3.  TPK dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan, 

4. TPK penggelapan dalam jabatan, 

5. TPK pemerasan dalam jabatan,  

6. TPK penerimaan suap, 

7. TPK gratifikasi, dan 

8.  TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan. 

Selain memaparkan jenis-jenis Tindak pidan korupsi, Berikut adalah 18 

modus operandi yang dirangkum KPK :
9
 

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk "membujuk" Kepala 

Daerah atau Pejabat Daeerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka 

memenangkan pengusaha, meninggikan harga atau nilai kontrak, dan 

pengusaha tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun 

daerah 

2. Pengusaha mempengaruhi Kepala Daerah atau Pejabat Daerah untuk 

mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam 

tender atau ditunjuk langsung, dan harga barang atau jasa dinaikkan (mark up), 

kemudian selisihnya dibagi-bagikan. 

3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau 

produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan 

mark up harga barang atau nilai kontrak 

4. Kepala Daerah atau Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk 

mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud 

dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif 

5. Kepala Daerah atau Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan 

dana atau uang daerah untuk kepentingan pribadi koleganya, atau untuk 

kepentingan pribadi kepala atau pejabat daerah yang bersangkutan, kemudian 

mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan 

menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan 

bukti-bukti yang kegiatannya fiktif 

6. Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah 

pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi 

                                                           
8
 http://fajrinborneo.blogspot.com/2012/05/18-modus-operandi-tindak-pidana-

korupsi.html#ixzz2DO2dnwB7 (terakhir kali dikunjungi tanggal 27 november 2012 pukul 10,45) 
9
 ibid 
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7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat 

melakukan ruislag atas aset Pemda dan melakukan mark down atas aset Pemda 

serta mark up atas aset pengganti dari pengusaha atau rekanan 

8. Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang   

tender sebelum melaksanakan proyek 

9. Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan 

diberikan proyek pengadaan 

10. Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen 

pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk 

mepermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur 

11. Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro atau tabungan dana 

pemerintah yang ditempatkan pada bank 

12. Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada 

perusahaan yang tidak memiiki kemampuan teknis dan finansial untuk 

kepentingan pribadi atau kelompoknya 

13. Kepala Daerah menerima uang atau barang yang berhubungan dengan proses 

perijinan yang dikeluarkannya 

14. Kepala Daerah atau keluarga atau kelompoknya membeli lebih dulu barang 

dengan harga yang murah kemudian dijual kembali kepada instansinya 

dengan harga yang sudah di-mark up 

15. Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya 

menggunakan anggaran daerahnya 

16. Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban 

kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU atau DAK 

17. Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan 

APBD 

18. Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban 

anggaran daerah. 

 

2. Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan 

Negri Pekanbaru 

Penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi  
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyelerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang 

mantap dan sikap tidak sebagai rangkaiaan penjabaran nilai tanpa akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
10

  

Secara sosiolagis penegakan hukum itu mempunyai kedudukan (status) dan 

perenan (role). Kedudukan (status) merupakan posisi tertentu dalam struktur 

kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, rendah, sedang-sedang saja. Kedudukan 

tersebut sebenarnya suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan suatu 
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 Soerjono Soekanto, op.cit 



11 

 

peranan role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, 

lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).  

Suatu peran tertentu dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Peranan yang ideal ( ideal role) 

2. Peranan yang seharusnya ( expected role) 

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri ( perceived role) 

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)
11

 

Penaegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan 

berikut: 

1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan 

berbuat lagi ( percobaan ); 

2. Pembebanan kewajiban tertentu ( ganti rugi ); 

3. Penyisihan atau pengucilan ( pencabutan hak-hak tertentu ); 

4. Penggenaan sanksi badan ( pidana penjara, pidana mati )
12

 

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi maka banyak pula jenis atau 

bentuk tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU 

Nomor 20 Tahun 2001 bahwa pelaku tindak pidana korupsi terbagi atas beberapa 

klasifikasi, diantaranya;
13

 

1) Perseorangan atau korporasi ( Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5(1), Pasal 6(1), Pasal 7, 

Pasal 13); 

2) Pemborong atau ahli bangunan; penjual bahan bangunan (Pasal ) 

3) Pegawai negri atau penyelenggaraan negara ( Pasal 8, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 

11, Pasal 12a, Pasal 12b) 

4) Hakim ( Pasal 12c) 

5) Advokat ( Pasal 12d) 

6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 12b, Pasal 12e, Pasal 12f, 

Pasal 12g, Pasal 12h, Pasal 12i). 

Para pelaku tindak pidana korupsi baik yang melakukan maupun menerima 

atau merusak hasil tindak pidana korupsi dapat dihukum secara berbeda masa 

hukumanya sesuai dengan jenis tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. 

Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara 

tindak pidana, diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan 

putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan 

keyakinannya. Idealnya, suatu putusan Hakim akan memberikan keadilan untuk 

semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, 

walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan 

masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena 

keadilan berkaitan dengan "rasa subjektif" yang tolak ukurnya sangat relatif.  
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Dilihat dari sisi kualitas putusan, menurut Penulis, ada yang mengganjal 

dan patut dicermati dengan seksama. Yaitu dari empat kasus korupsi terdapat dua 

kasus yang dakwaannya sama namun dipisah menjadi beberapa berkas. perkara 

tersebut berasal dari perkara yang sama dan para pihak yang sama, hanya 

kemudian pemeriksaannya perkara tersebut dipisah menjadi beberapa berkas 

(splitsing). Sehingga perkara tersebut memiliki ciri dana karakteristik yang sama 

mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi bahkan seharusnya 

hingga putusan dijatuhkan. 

Namun, dikarenakan perkara tersebut dipisah menjadi beberpaa berkas 

(splitsing), maka konsekwensinya adalah tiap-tiap berkas diperiksa dengan Majelis 

Hakim yang berbeda. Dan ketidakseragaman pemahaman terhadap hukum tindak 

pidana korupsi akan menjadi penghalang dalam penegakan hukum. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas dan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, 

maka dapat ditarik kesimpula dan saran sebagai berikut : 

1. Karakteriktis tindak pidana korupsi yang terjadi di Pengadilan Negri Pekanbaru 

adalah kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalah gunaan kekuasaan. 

Dari beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Pengadilan 

Negri Pekanbaru, kasus korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 

memahami tindak korupsi di Riau, Pertama, korupsi legal. Yang dimaksud 

korupsi legal adalah tindakan korupsi yang disahkan melalui peraturan daerah, 

APBD.  

2. Disparitas putusan dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di 

pengadilan negri pekanbaru, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana 

yang sangat luar biasa (extra ordinary crime), maka seharusnya Penegak 

Hukum yang berkecimpung secara khusus di dalam penegakan hukum terhadap 

Tindak Pidana Korupsi seharusnya mempunyai satu suara, satu misi dan visi. 

Dilihat dari sisi kualitas putusan, menurut Penulis, ada yang mengganjal dan 

patut dicermati dengan seksama. Yaitu dari empat kasus korupsi terdapat dua 

kasus yang dakwaannya sama namun dipisah menjadi beberapa berkas. perkara 

tersebut berasal dari perkara yang sama dan para pihak yang sama, hanya 

kemudian pemeriksaannya perkara tersebut dipisah menjadi beberapa berkas 

(splitsing). Sehingga perkara tersebut memiliki ciri dana karakteristik yang 

sama mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi bahkan 

seharusnya hingga putusan dijatuhkan.Namun, dikarenakan perkara tersebut 

dipisah menjadi beberpaa berkas (splitsing), maka konsekwensinya adalah tiap-

tiap berkas diperiksa dengan Majelis Hakim yang berbeda. Dan 

ketidakseragaman pemahaman terhadap hukum tindak pidana korupsi akan 

menjadi penghalang dalam penegakan hukum. 
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Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam analisa putusan tindak pidana 

korupsi yang terjadi di wilayah hukum negri pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Agar hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi lebih bijaksana dalam 

menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana korupsi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Agar putusan yang diputus oleh hakim memberikan 

efek jera bagi para terdakwa koruptor dan dapat mencegah dan meminimalisir 

terjadinya tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Dan dalam memutus 

perkara hakim hendaknya lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak setiap 

orang  atau masyarakat dari kepentingan pribadi sehingga unsur dari penegakan 

hukum mengenai kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan dapat terwujud. 

2. Agar undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo 

undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diterapkan dengan baik. 
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