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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara 

dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (UUPTPK) disebutkan:  

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah).”  

 

 

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di 

atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. 

 

Dampak tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat membawa bencana 

tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan 
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berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan 

sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak 

ekonomi masyarakat, dan karena itu korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai 

kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar yang biasa (extra 

ordinary crime) dan diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.
1
  

 

Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, meletakkan 

landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. 

Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik 

Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 

Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

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

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Upaya untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil , 

tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada 

beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas 

tidak berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus 

(fairness), asas beracara benar (prosedural due process), asas menerapkan hukum 

secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan 

                                                 
1
 Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, 

Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 7.  
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dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan 

kekerasan dalam proses peradilan.
2
 

 

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada 

umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para 

Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah, dengan beberapa 

modus korupsi yaitu sebagai berikut:  

1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan 

adanya para pelaku, seperti menggelapkan harta kekayaan negara atau 

keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain. 

2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan 

ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum 

yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang 

bersangkutan. 

3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai 

adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum 

pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam 

pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai 

dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek 

pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif. 

5) Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain ditandai 

dengan adanya para pelakunya yang malakukan pungutan liar di luar 

ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap 

seseorang/koorporasi apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi 

pemerintah. 

6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau 

kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah 

tanpa memandang keahlian dan kemampuan. 
3
 

 

 

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya 

penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan 

salah satu substansi penting Amandemen UUD 1945 yaitu mempertegas Undang-

                                                 
2
 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.  

2001. hlm. 22. 
3
 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur  

 Tindak Pidana Korupsi. Fakutals Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.  
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 yang 

menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.
4
 

 

Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat 

ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU 

Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan 

bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Kejaksaan adalah suatu 

lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, 

fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 

(1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang 

oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Hal yang perlu digaris bawahi 

bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh 

undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik 

tindak pidana tertentu, dan lain-lain. 

 

                                                 
4
 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.  

 Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127. 
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Seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya, tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, 

dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat 

pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang 

adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik 

kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, 

suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut. 
5
 

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga 

kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu 

berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam 

beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf (b) 

UU Kejaksaan bahwa dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa 

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap 

tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana 

tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan 

dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam 

ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

                                                 
5
 Ibid. hlm. 128. 
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2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung 

(MA) adalah korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur dengan terdakwa Satono 

mantan Bupati Lampung Timur pada 19 Maret 2012 dalam putusan perkara No. 

253 K/Pid.Sus/2012 dengan nama terdakwa Satono, telah dinyatakan bersalah 

oleh Mahkamah Agung (hakim Kasasi) karena telah melakukan tindak pidana 

korupsi dan menimbulkan kerugian negara dan menghukum penjara selama 15 

Tahun dan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang 

pengganti Rp10.586.575.000.
6
 

 

Terkait dengan perkara tersebut maka Kejaksaan dalam kerangka penegakan 

hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam hal ini dapat melaksanakan salah 

satu tugas dan fungsinya melaksanakan eksekusi terhadap aset terpidana korupsi, 

namun Kejaksaan Tinggi Lampung dihadapkan pada kendala dalam eksekusi asset 

Satono mantan Bupati Lampung Timur, karena sampai dengan saat ini asset 

Satono belum dieksekusi.     

Pada perkembangan berikutnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar 

Lampung telah mendaftarkan gugatan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) 

Lampung ke PN Tanjung Karang, pada Senin (6/01/2014) terkait belum 

dijalankannya eksekusi uang pengganti terhadap putusan Mahkamah Agung atas 

perkara Satono. LBH Bandar Lampung telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan 

dengan nomor 01/PDT.6/2014/PNTK. Selain Kejati Lampung, pihaknya juga 

                                                 
6
http://www.bandarlampungnews.com/index.php?k=hukum&i=10425-MA%20Vonis%20Satono 

%2015%20Tahun%20Penjara. Diakses Kamis 9 April 2015.  
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melakukan gugatan terhadap Kejaksaan Agung RI sebagai tergugat I, serta Kejati 

Lampung sebagai tergugat II dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai 

tergugat III. Alasan gugatan LBH Bandar Lampung tersebut adalah 

Pihak Kejaksaan dianggap telah lalai menjalankan karena tidak menjalankan 

putusan Mahkamah Agung dan sampai saat ini uang pengganti dalam perkara 

Satono sebesar Rp10.586.575.000 belum juga dieksekusi, padahal putusan 

tersebut sudah memiliki hukum tetap (inkracht).
7
  

Tuntutan kepada Kejati Lampung tersebut didasarkan atas ketentuan perundang-

undangan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang 

berbunyi “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-

undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

Kemudian Pasal 270 KUHAP yang berbunyi “Pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk 

itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Pasal 1 angka 6 huruf 

b jo Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang 

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

melaksanakan penetapan hakim. Tindakan kejaksaan tersebut telah bertentangan 

dengan tugasnya selaku pegawai negara yang diberikan tugas oleh negara yang 

tertuang dalam undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pengembalian 

kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terpidana korupsi, namun tugas 

tersebut tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, hingaa akhirnya salah satu 

                                                 
7
http://lampungku.com/hukum/soal-satono-dan-andy-ahmad-lbh-bandar-lampung-daftarkan-

gugatan-ke-pn/#.VSjwrpNCfIU. Diakses Kamis 9 April 2015.  
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terpidana Satono melarikan diri dan hingga kini masih belum dapat ditemukan 

keberadaannya.
 8

 

Berdasarkan uraian di atas penuliskan melakukan penelitian berjudul: ”Kendala 

Kejaksaan dalam Eksekusi Aset Terpidana Korupsi pada APBD Lampung Timur 

dan Upaya Penanggulangannya” (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung). 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Lampung dalam eksekusi 

aset terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur? 

b. Bagaimanakah upaya yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam 

eksekusi aset terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur? 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai 

kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Lampung dalam eksekusi aset terpidana 

korupsi pada APBD Lampung Timur dan upaya yang dilaksanakan Kejaksaan 

Tinggi Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi pada APBD Lampung 

Timur. Ruang lingkup lokasi adalah pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Ruang 

lingkup waktu penelitian adalah pada tahun perkara Satono diputus oleh 

Mahkamah Agung, yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.  

 

                                                 
8
Ibid 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi 

Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilaksanakan Kejaksaan 

Tinggi Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi pada APBD Lampung 

Timur 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya kajian mengenai kendala yang dihadapi Kejaksaan 

Tinggi Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak 

hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan 

dapat berguna pula sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan peneliti lain. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 



10 

 

hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

 

a. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum   

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang 

dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peran semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.
9
 

 

 

 

 

                                                 
9
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.  

 Jakarta. 1983. hlm.8-10 
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b. Teori Penanggulangan Kejahatan 

 

 

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal 

policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana 

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan 

(politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

1)  Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi 

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, 

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan  

2)  Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum 

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar
10

 

                                                 
10

 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.12.  
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2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
11

. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Kendala adalah segala sesuatu yang menjadi hambatan dalam melaksanakan 

aktivitas atau rangkaian kegiatan, sehingga dapat mempengaruhi tercapai atau 

tidaknya tujuan dari pelakasanaan kegiatan tersebut
12

 

b. Jaksa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut
13

 

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
14

 

e. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

                                                 
11

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
12

 WJS. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2003. hlm.348 
13

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

 Jakarta. 1993. hlm. 46. 
14

 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat  

 Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  
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Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah). 

f. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki 

kekuatan hukum tetap  yang harus dilaksanakan baik secara sukarela maupun 

dengan unsur paksaan
15

 

g. Aset adalah seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang 

dikuasai atau dimiliki oleh seseorang
16

 

h. Terpidana adalah eseorang yang didasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti dengan sah dan 

meyakinkan bersalah
17

 

i. Upaya penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha untuk menanggulagi 

kejahatan melalui penegakan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal
18

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Skripsi ini disajikan dalam beberapa bab yang merupakan 

satu kesatuan penulisan, yaitu sebagai berikut:  

                                                 
15

 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 

1991.hlm. 29 
16

 Ibid.hlm. 54 
17

 Moeljatno, Op.Cit. hlm. 118. 
18

 Barda Nawawi Arif, Op Cit, hlm.12.  
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I Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Skripsi yang terdiri dari 

Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.  

 

II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian 

tugas dan fungsi, pengertian kejaksaan, pengertian penegakan hukum pidana, 

pengertian tindak pidana korupsi, dan eksekusi putusan pengadilan. 

 

III Metode Penelitian.  Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, 

terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, 

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penyajian dan pembahasan 

data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari análisis kendala 

yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi 

pada APBD Lampung Timur dan upaya yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi 

Lampung dalam eksekusi aset terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur. 

 

V Penutup. Bab ini berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis 

dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-

pihak yang terkait dalam penelitian. 

 


