
 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS PUTUSAN BEBAS OLEH MAJELIS HAKIM DALAM 

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN 

DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN  

(Studi Putusan Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK) 

 

Oleh 

M. ANDRI MIRMASKA 

 

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan 

keuangan negara, sehingga pelakunya harus dipidana maksimal, tetapi pada 

kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pada 

Putusan Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK. Permasalahan penelitian ini adalah:  

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas 

dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten 

Pesawaran?  Apakah putusan bebas oleh majelis dalam perkara tindak pidana 

korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran memenuhi rasa 

keadilan masyarakat? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Narasumber terdiri dari jaksa, hakim dan akademisi. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: Dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak 

pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran  pada 

Putusan Nomor: Nomor: 25/Pid.TPK/2013/ PN.TK adalah Terdakwa tidak 

terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum, baik primair maupun sekunder yaitu Pasal 2 maupun Pasal 3 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Terdakwa 

dinyatakan tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan kendaraan dinas Bupati 

Pesawaran dan tidak menerima hasil atau keuntungan atas pembelian kendaraan 

dinas tersebut. Putusan bebas oleh majelis dalam perkara tindak pidana korupsi 

pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran belum memenuhi rasa 

keadilan masyarakat karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa 

yang seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula, dan 

pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut, seharusnya 

dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga 

tidak menciderai rasa keadilan. 

 

Saran penelitian ini adalah: Majelis hakim hendaknya lebih cermat menjatuhkan 

putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi. Pengawasan 

pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah daerah hendaknya dioptimalkan.  

 

Kata kunci: Putusan Bebas, Korupsi, Kendaraan Dinas. 


