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V. P E N U T U P 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Lampung dalam eksekusi aset 

terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur adalah faktor penegak hukum 

dan sarana prasarana. Faktor penegak hukum yaitu masih kurang optimalnya 

pelaksanaan tugas Kejaksaan karena belum optimalnya standar operasional 

prosedur dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak 

pidana korupsi.  Faktor sarana dan prasarana yaitu belum tersedianya program 

jaringan komputer antar Kejaksaaan Tinggi yang berisi database tindak pidana 

korupsi dapat menghubungkan Intelijen Kejaksaan dengan berbagai institusi 

penegak hukum lainnya untuk bekerjasama dan berbagi informasi dalam 

pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.  

2. Upaya yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam eksekusi aset 

terpidana korupsi pada APBD Lampung Timur dapat dilaksanakan 

dilaksanakan dengan pelacakan asset, penyitaan asset, pembekuan asset dan 

pelelangan asset milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui putusan subsider pidana penjara, 

melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan.  
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B. Saran 

 

 

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat berbagai aspek yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana 

korupsi. Oleh karena itu disarankan kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana 

kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk mempertimbangkan berbagai aspek 

yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap 

pemberantasan tindak pidana korupsi dan besarnya pidana uang pengganti 

sesuai dengan kerugian negara. Hal ini penting dilaksanakan agar pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar berdasar pada upaya pemberantasan 

korupsi dan perlindungan bagi masyarakat.    

2. Implementasi sarana dan prasarana berbasis teknologi komunikasi dan 

informasi, tahapan tersebut dapat dilakukan secara online sehingga dapat 

menghemat waktu dan proses secara efektif dan efisien.  Oleh karena itu 

disarankan kepada Kejaksaan untuk merealisasikan sarana dan prasarana 

berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam pelacakan asset pelaku 

tindak pidana korupsi, sehingga Kejaksaan tidak secara manual mendatangi 

instansi terkait guna mendapatkan bahan dan keterangan dalam proses 

pelacakan dan eksekusi aset.  

 

 

 


