
V. PENUTUP

A. Simpulan

berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak

pidana korupsi dalam putusan nomor : 12/Pid.SUS/TPK/2014/PTTK

mengenai teori dari sistem pembuktian Undang – Undang secara negatif

dijelaskan sistem pembuktian ini menentukan bahwa hakim boleh

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara

limitatif ditentukan oleh Undang - undang dan didukung oleh adanya

keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat – alat bukti tersebut, dalam

putusan ini teori pembuktian menurut Undang – Undang secara negatif

sudah terpenuhi. Penerapan Hukum oleh pengadilan tingkat banding di

Pengadilan Tinggi Lampung terhadap terdakwa juga telah sesuai dan

memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan yang telah dipilih hakim

yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak

pidana korupsi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang

No 31 Tahun1999 jo Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan menyatakan bahwa
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semua unsur pembuktian tindak pidana korupsi atas terdakwa telah

terpenuhi, dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur tindak

pidana, maka terdakwa Imop Sutopo bin Sudarman secara hukum

dinyatakan bersalah dan wajib menerima akibat dari perbuatannya.

2. Faktor penghambat terhadap pembuktian unsur penyalahgunaan

wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi dalam putusan

Nomor : 12/Pid.SUS/PTK/2014/PTTK adalah faktor aparat penegak

hukum, banyaknya penegak hukum yang masih tebang pilih dalam

menangani kasus tindak pidana korupsi, dan juga banyak nya penegakan

tanpa kejujuran yang menyebabkan para aparat penegak hukum

menyalahkan wewenangnya untuk menangani kasus tindak pidana korupsi

dan faktor masyarakat, masyarakat banyak yang kontra karena terdakwa di

beri hukuman lebih rendah dari tuntutan jaksa, masyarakat menuntut

terdakwa harus diberi hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa karena

menurut masyarakat dengan terdakwa diberi hukuman yang lebih rendah

dari tuntutan, dapat merusak program anti korupsi di indonesia.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat disarankan :

1. Diharapkan kepada Hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat

lagi, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang

dapat merugikan masyarakat dan negara. Sehingga  dapat menimbulkan

efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi dan dapat

dipertanggungjawabkan perbuatannya.
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2. Sebaiknya aparat penegak hukum yaitu Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian

maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih

dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang bahaya korupsi, sehingga perilaku koruptif

dapat diatasi. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa

yang diamanatkan dalam UU No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah atas

Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi secara maksimal.


