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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan setelah 

melakukan pembahasan terhadap data dat yang telah diperoleh tentang kasus yang 

terjadi di PLTU Tarahan dalam skripsi ini, maka dalam bab V ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam tender 

proyek PLTU Tarahan di Lampung dilaksanakan melalui dua jalur yaitu, 

lewat jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif dan 

jalur penal yang menitikberatkan pada sifat represif dengan dilakukan 

penyelidikan dan penyidikan kepolisan dan kejaksaan, untuk selanjutnya 

dapat diproses melalui pengadilan. Tindakan preventif (pencegahan sebelum 

terjadinya kejahatan) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu 

pengawasan secara langsung untuk memantau apabila terjadi pelanggaran dan 

polisi langsung menindak tegas pelaku. Tindakan represif yang dilakukan 

aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan tersangka, 

pengumpulan barang bukti, dan keterangan saksi-saksi yang sudah ada lalu 

pihak kepolisian malakukan penahanan. Kemudian melakukan penyidikan 

dan membuat berkas acara perkara untuk melimpahkan ke penuntut umum 

dan diproses ke pengadilan. Kemudian tersangka dikenakan Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
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Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan 

menjatuhkan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000;00 subsider 

5 bulan penjara. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus ini adalah : 

a. faktor aparat penegak hukum, kurangnya informasi karena kepolisian 

bersifat pasif dalam menunggu laporan mengenai tindka pidana korupsi 

pajak. Selain itu hasil temuan BPK lansung diberikan ke instansi kejaksaan 

tidak langsung ke pihak kepolisian sehingga menghambat dalam 

penyidikan dan penyelidikan. Salah satu faktor lain adalah masyarakat 

kurang percaya sehingga enggan dalam memberikan laporan ke kepolisian 

mengenai tindak pidana di bidang tender proyek. 

b. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu sulitnya mendatangkan saksi dalam 

persidangan, sulitnya dalam pengumpulan barak bukti, dan sulitnya 

mencari keterkaitan tersangka dengan pelaku lain.  

c. Faktor masyarakat, yaitu masyarakat enggan dalam melakukan upaya 

hukum untuk mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat 

meskipun mengetahui bahwa ada pihak yang melanggar hak-haknya 

namun mereka tidak menempuh upaya hukum. 

B. Saran 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kurangnya 

pengawasan terhadap kasus tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan baru 

siapa sajakah pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang seharusnya 
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dapat dikenakan sanksi, kurangnya juga pengawasan yang dilakukan panitia 

tender apakah kinerja yang dilakukan para pelaku tender sudah tercapai dan 

sesuai dengan pengajuan proposal dalam pembangunan tersebut yang tidak 

merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. 

2. Faktor penghambat dalam penanganan kasus ini adalah masih banyak para 

penegak hukum yang tidak memberikan efek jera sehingga sering terjadinya 

kejadian yang sama dalam kegiatan usaha pembangunan daerah tersebut, 

harusnya para aparat penegak hukum memberikan efek yang membuat jera 

para pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam kegiatan usaha 

pembangunan seperti tender proyek. Sehingga dapat mengurangi tindak pidana 

tersebut. Selain itu faktor penghambat muncul dari kurangnya saran dan 

fasilitas, seperti kurangnya alat bukti dan keterangan saksi, dan saksi ahli di 

persidangan. 

 


