
49 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Karakteristik Responden 

 

 

Bab ini terlebih dahulu penulis kemukakan biodata pihak-pihak yang terkait 

dengan penulisan skripsi ini atau yang disebut dengan responden. Dalam 

memperjelas penulisan skripsi ini, penulis mengadakan tanya jawab atau 

wawancara dengan responden yaitu  satu orang hakim, dua orang dosen fakultas 

Hukum unila bagian pidana, dan mantan wakil ketua koperasi sindang jaya, 

tentang permasalahan skripsi ini. Berikut data responden yang menjadi 

narasumber dari penelitian penulis : 

 

Nama   : Mangapul Girsang,S.H. 

Umur   : 46 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan  : S1 Hukum 

Pekerjaan  : Hakim (ketua) 

 

Nama   : Wahyu Budiono,S.H. 

Umur   : 43 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan  : S1 Hukum 

Pekerjaan  : Hakim (anggota) 
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Nama   : Tri Andrisman, S.H.,M.H. 

Umur   : 49 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan  : S2 hukum 

Jabatan  : Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana 

 

Nama   : Fanijar 

Umur   : 39 Tahun 

Jenis kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan  : SMA 

Pekerjaan  : Anggota Koperasi Sindang jaya 

 

Penentuan responden didasari pertimbangan bahwa dapat mewakili institusinya 

masing-masing sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

skripsi ini. Jawaban yang diberikan responden berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman para responden di lembaga dan institusinya masing-masing, sehingga 

dalam penelitian ini dapat diperoleh sumber lain dan hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

 

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

Pada Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat. 

 

 

Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung 

unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur 

pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman 

pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada 

hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat 

dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Berkaitan dalam asas hukum 

pidana yaitu „Geen straf zonder schuld, actusnon facit reum nisi mens sir rea’, 
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bahwa „tidak dipidana jika tidak ada kesalahan‟, maka pengertian „tindak pidana 

itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak 

pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan 

suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi 

pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah 

dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.  

 

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa 

pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta 

berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuanya itu. Dengan 

kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu 

dapat dipertanggungjawabkan padasi pelaku. Dalam kebanyakan rumusan tindak 

pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu 

unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka 

apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja 

atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai 

atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus 

dibuktikan. (Lilik mulyadi,2007: 139). 

 

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk 

melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa 

perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung 

pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan Willens En 

Wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu 

perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah 
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menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah 

mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori 

kehendak maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah 

kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu 

akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud 

dari dilakukannya perbuatan itu.  

 

Unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan 

unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena 

memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara 

materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan 

tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat 

dipertanggungjawabkan kepada sipelaku seringkali hanya dikaitkan dengan 

keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar 

hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut. Disamping unsur kesengajaan diatas 

ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau culpa yang 

dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau 

onbewuste schudan kealpaan disadari atau ‘bewuste schuld’. Dimana dalam unsur 

ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari 

perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.  

Koperasi Sindang Jaya berdiri berdasarkan  SK Menteri  Negara Koperasi dan 

UKM No. 68/BH/KDK.74./TV/2000 tanggal 24 April 2000 tentang pengesahan 

akta pendirian koperasi Sindang Jaya dan ditunjuk sebagai Ketua Koperasi adalah 
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Terdakwa Hj. Jamilah binti suhdi bidang usahanya adalah Budi Daya dan Agro 

Industri Serat Rami. 

Korupsi merupakan fenomena klasik yang telah lama ada dan oleh kebanyakan 

pakar diyakini usianya setua dengan peradaban masyarakat. korupsi telah ada 

ketika manusia mulai mengenal hidup berkelompok. Secara lebih konkrit, bahwa 

di masa Raja Hammurabi dari Babilonia naik tahta pada Tahun 1200 SM, telah 

ditemukan adanya tindakan-tindakan korupsi. Korupsi secara leksikal adalah 

istilah dari bahasa latin, yakni “Corruptio/Corruptus” yang berari kerusakan atau 

kebobrokan. Istilah korupsi ini pada abad pertengahan diadopsi kedalam bahasa 

Inggris, yakni “Corruption” dan bahasa Belanda, yaitu “Corruptie” untuk 

menjelaskan atau menunjuk kepada suatu perbuatan yang rusak, busuk, bejad, 

tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. korupsi sebagi tingkah laku 

individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan 

pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala 

salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus 

terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan 

kekuatan-kekuatan formal. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa korupsi adalah 

“Tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri orang lain 

atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perokonomian 

negara”. Dalam UU tersebut ada 9 tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi: 

suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, 

kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas 
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negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun2001 : 

Pasal 3 menentukan: 

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

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

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.  

 

Berdasarkan penelitian pada putusan Nomor: 99/Pid B/2006/Pengadilan Negeri 

Liwa Lampung Barat yang dilanjutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Hj. Jamilah selaku ketua koperasi 

sindang jaya mengandung Unsur subyektif dan Unsur obyektif suatu tindak 

pidana karena secara sah dan nyata terbukti telah menguntungkan diri sendiri serta 

menyalah gunakan kewenangan dan jabatannya sebagai ketua koperasi dimana hal 

tersebut dapat merugikan keuangan Negara 

 

Pasal 18 menentukan: 

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum  Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : 

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barangtidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan 

milik terpidana di mana tindak pidana korupsi  dilakukan, begitu 

pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;  

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 

korupsi;  

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling 

lama 1 (satu) tahun; 



55 

 

 

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh  atau sebagian keuntungan tertentu, yang 

telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 

 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1)  huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan 

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk 

menutupi uang pengganti tersebut. 

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 

untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak 

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut 

sudah ditentukan dalam putusan pengadilan 

 

 

Berdasarkan uraian Pasal 18 diatas Hj. Jamilah yang dalam proses 

kewenangannya sebagai ketua koperasi digunakan untuk memperkaya diri sendiri 

dan merugikan keuangan Negara, berdasarkan Pasal 18 terpidana harus 

mempertanggungjawabkan hal-hal sebagai berikut, antara lain: 

 

1. Dirampasnya barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud. 

2. Membayar uang pengganti 

3. Menutup seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 

(satu) tahun 

4. Dicabutanya seluruh atau sebagian hak-hak tertentu 

Menurut Pasal 18 diatas perbuatan terpidana Hj. Jamilah telah memenuhi semua 

Unsur-Unsur subyektif dan obyektif suatu tindak pidana. 

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Liwa menurut Wahyu Budiono 

selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa dalam kasus Korupsi Koperasi 

Sindang Jaya, ketua koperai Hj. Jamilah Binti Suhidi dimintai 

pertanggungjawaban pidananya secara hukum sehingga ia mendekam di sel 
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tahanan, Hj. Jamilah didakwa dan di jatuhi Hukuman sebagaimana terdapat dalam 

putusan Pengadilan Negeri Liwa pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi 

Lampung pada tingkat banding yang tersebut dibawah ini : 

Putusan Nomor: 99/Pid B/2006/PN.LW. 

 

 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang memeriksa dan mengadili perkara 

perkara tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dakam perkara 

terdakkwa:…………………………………………………………………………. 

Nama   : Hj. JAMILAH BINTI SUHDI 

Tempat lahir  : Sindang Pagar; 

Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 12 Oktober 1957. 

Jenis Kelamin   : Perempuan; 

Kebangsaaan  : Indonesia; 

Tempat Tinggal : Pekon Sindang Pagar, Kecamatan Sumberjaya Kab. 

   Lampung Barat.    

Agama  : Islam; 

Pekerjaaan : Wiraswasta; 

 

Setelah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Liwa dalam perkara 

tersebut beserta salinan resmi putusannya tertanggal 29 Nopember 2007 Nomor : 

99/Pid B/2006/PN.LIWA; 

 

Telah membaca pula :  

1. Surat Dakwaan  Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa tanggal 21 

September  2006.Reg.Per.No.:PDS-02/LW/0806 yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Primair: 

Bahwa terdakwa Hj. JAMILAH BINTI SUHDI K. pada kurun waktu antara 

tanggal 16 Desember Tahun 2003 s/d tanggal 15 Oktober 2004 atau setidak-
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tidaknya diantara bulan Desember Tahun 2003 s/d bulan Oktober 2004 bertempat 

dikantor Koperasi Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung 

Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah 

Hukum Pengadilan Negeri Liwa, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau badab suatu koropasi yag dapat meruguikan keuangan Negara 

atau perekonomian Negara, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu: 

 

1. Berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 132/ 

KEP/M.KUMK/x/2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang Penetapan 

Koperasi Penerimaan Bantuan Perkuatan berupa dana bergulir kepada 

Koperasi dalam rangka pengembangan  Usaha Budi Daya dan Agro 

Industri Serat Rami Tahun Anggaran 2003. Koperasi Sindang Jaya 

mendapat Alokasi Dana Proyek Pengembangan Kebijakan 

Peningkatan Produktifitas Mutu KUKM sebesar Rp. 1.885.000.000,- ( 

Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) Yang 

bersumber dari ABPN. Dana terebut dilokasikan untuk alat proseseing 

sebesar Rp. 1.195.000.000,- (Satu Milyar Seratus sembilan puluh Juta 

rupiah). Budi daya tersebut sebesar Rp.340.000.000,- (Tiga Ratus 

Empat puluh Juta Rupiah), Bangunan Sebesar Rp.250.000.000,- (Dua 

ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan bahan Penolong sebesar 

Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). 
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Subsidair: 

Bahwa ia terdakwa Hj. Jamilah Binti Suhdi pada kurun waktu dan tempat 

sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas dengan tujuan  

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi 

menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada pada dasarnya  

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian Negara: Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu: 

 

2. Berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan UKN No. 

132/KEP/M.KUKM/X?2003 tanggal 22 Oktober tentang Penetapan 

Koperasi Penerima Bantuan Perkuatan berupa dana bergulir kepada 

Koperasi dalam rangka Pengembangan Usaha Budi Daya dan Agro 

Industri Serat Rami Tahun anggaran 2003. Koperasi Sindang Jaya 

mendapat Alokasi Dana Proyek Pengembangan Kebijakan  

Peningkatan Produktifitas Mutu KUKM sebesar Rp. 1.885.000.000,- ( 

Saru milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Yang 

bersumber dari dana APBN, dana tersebut dialokasikan untuk alat 

prosesing sebesar 1.195.000.000,- (satu milyar Seratus Sembilan puluh 

lima juta rupaiah). Budi Daya sebesar 340.000.000,- ( Tiga ratus empat 

puluh juta rupiah), Bangunan sebesar 250.000.000,- ( Dua ratus lima 

puluh juta rupiah) dan bahan penolong sebesar 100.000.000,- (Seratus 

jutua rupiah). 

 

Surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa 

Reg.Per.No.:PDS-02/LW/0806 yang dibacakan dipengadilan Negeri Liwa pada 



59 

 

 

tanggal 6 september 2007, pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim 

Pengadilan Negeri liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 

 

1. Menyatakan terdakwa  Hj. JAMILAH BINTI SUHDI  sebagai ketua Koperasi 

Sindang Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun2001; 

 

2. a. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hj. JAMILAH Binti SUHDI                     

dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dikurangi selama terdakwa 

berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera menjalani 

pidana yang telah dijatuhkan; 

b. Membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta 

rupiah)  subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 

c. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar  

Rp.   1.234.971.000,- ( satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan 

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak 

dapat membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah 

putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang 

cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara 

selama 1 (satu) Tahun. 
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Menurut Mangapul Girsang Selaku Hakim ketua pada Pengadilan Negeri Liwa 

Lampung Barat mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus 

korupsi pada koperasi sindang jaya ini di bebankan kepada ketua koperasi karena 

ketua koperasi merupakan penanggung jawab seluruh kegiatan koperasi termasuk 

pula dana bantuan tersebut dan pada kasus ini ternyata uang dana bantuan terbukti 

disalah gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu ketua koperasi, maka secara 

hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi ketua koperasi dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya 

dengan mendakwa dan menuntut berdasarkan peraturan  hukuman pidana yang 

berlaku dengan hukuman pidana penjara dan menggati kerugian Negara, karena 

memang alasan-alasan pemaaf maupun pembenar secara hukum tidak 

diketemukan dan terdakwa layak dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang pemebrantasan Korupsi. 

Berdasarkan  uraian tersebut diatas maka dapat dianalisis bahwa benar perbuatan 

Hj. Jamilah selaku ketua koperasi sindang jaya telah melawan hukum yang 

mengakibatkan kerugian Negara yaitu dengan mengalihkan uang dari rekening 

koperasi ke rekening terdakwa, sedangkan tentang kerugian Negara yang 

dimaksud jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah merugikan keuangan 

Negara karena mengalokasikan anggaran untuk proyek KUKM tidak mengawasi 

secara fisik, administrasi dan keuangan sehingga merugikan Negara 

1.234.971.000,00 tidak tepat karena sesuai dengan peruntukan memang telah 

sesuai denagn alokasi anggaran utuk proyek tersebut walau pengawasan kurang 

efektif hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijerat 
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dengan Undang-Undang Korupsi karena pada dasarnya pengeluaran anggaran dan 

peruntukannya telah sesuai, namun kesalahan atau unsur melawan hukum 

korupsinya terdapat pada pengalihan uang proyek dari rekening koperasi ke 

rekening pribadi terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi, serta kampaye 

calon anggota legislatife orang lain, pembelian mobil, dan lain-lain dan hal 

tersebut dan diperkuat lagi oleh audit BPKP,  hal tersebutlah yang terbukti sebagai 

perbuatan korupsi dan kewajiban mengembalikan uang Negara hanya sebatas 

kerugian tersebut. 

Berdasarkan dampak tersebut, sebenarnya kejahatan korupsi dalam dampak 

sosialnya telah menghilangkan tiga tujuan syari‟ah, yaitu melindungi jiwa, harta 

dan kehormatan. Sanksi yang layak dijatuhkan kepada para koruptor yang telah 

merampas keuangan negera, menghilangkan hajat orang banyak dan merendahkan 

derajat bangsa haruslah setimpal dengan perbuatannya. Jika kejahatannya tidak 

terlalu besar maka sanksi  yang dapat menimbulkan rasa jera bagi pelaku bisa 

diterapkan. Tetapi kejahatan korupsi yang akut, mungkin terulang kembali dan 

telah merenggut kehidupan dan hajat orang banyak, mestinya hudud dan hukuman 

mati dapat dijatuhkan bagi pelaku korupsi. 

Menurut mangapul Girsang Selaku hakim Pada Pengadilan Negeri Liwa 

mengatakan bahwa  Setahun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

danYusus Kalla telah tertanam niat baik (good will) untuk memerangi korupsi. 

Hal ini bisa dilihat dari materi kampanyenya pada saat pencalonan tahun 2004 

yang mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai program utama dan akan 

dipimpin langsung oleh Presiden. Pada saat terpilih menjadi presiden, Yudhoyono 
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merealisasikan janjinya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres No. 5 tahun 2004). 

Inpres tersebut belum tampak hasilnya, Presiden melangkah lebih agresif  dengan 

menerbitkan Keputusan Presiden No. II/2005 tentang Tim Koordinasi 

Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (TIM Tastipikor). Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi leluasa menjalankan tugasnya untuk 

menyidik dan memeriksa kasus-kasus besar dan mengandung terapi kejut (shock 

therapy). 

Selanjutnya mangapul Girsang mengatakan Gerakan Pemerintah untuk 

memberantas korupsi sepenuhnya direspon positif oleh publik. Buktinya, 

Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdltul Ulama dan 

Muhammadiyah bekerjasama untuk melakukan Gerakan Anti Korupsi yang terus 

berlangsung setiap saat, Sayang, niat baik pemerintah dan masyarakat Indonesia 

belum menunjukkan hasil yang signifikan. Praktek korupsi masih terus 

berlangsung, 465 kasus korupsi yang telah dituntaskan oleh Jaksa Agung belum 

menyentuh kasus korupsi yang akut.  

Perkembangan lebih lanjut pemberantasan korupsi sesuai amanat UU No.30 

Tahun 2002 maka Pemerintah Indonesia telah mengambil suatu kebijakan dengan 

membentuk Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang bertugas untuk 

melakukan koordinasi, supervisi, dan superbody dalam memberantas korupsi 

karena dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang 

sedang ditangani oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan serta tindakan 

pencegahan maupun melakukan monitoring terhadap penyelengaraan 
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pemerintahan negara. Dalam hal ini terhadap korupsi yang merugikan keuangan 

negara diatas 1 (satu) milyar rupiah. Selain itu pihak kepolisian dan Kejaksaan 

wajib memberikan laporan kepada KPK apabila menangani perbuatan korupsi 

yang merugikan keuangan Negara  diatas 1(satu) milyar rupiah.  

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Wahyu Budiono  menyatakan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelamatkan uang negara 

senilai lebih Rp119 miliar selama tahun 2007, meskipun baru Rp. 59 miliar yang 

sudah disetor kepada Negara, masih banyak putusan yang belum dilakukan 

eksekusi, terutama dalam denda dan uang pengganti. Data yang masuk di KPK 

selama tahun 2007 adalah : 

a. Tahun 2007, KPK menerima 5.592 laporan dari masyarakat, 5.401 laporan 

diantaranya diindikasikan korupsi,  

b. Tahun 2007 KPK menindaklanjuti 183 kasus dan telah menyerahkan 491 

kasus untuk ditangani instansi lain.  

c. Tahun 2007 total pelaporan Untuk kasus gratifikasi berjumlah Rp7,451 

miliar. 

Mangapul Girsang mengatakan bahwa tidak dipungkiri pula banyak kasus-kasus 

korupsi yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung yaitu: 

a. Tahun 2006, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan 307 putusan 

kasus korupsi. 68 kasus korupsi dari 307 kasus dinyatakan bebas dan 239 

kasus dinyatakan tersangkanya bersalah 

b. Tahun 2006 itu Mahkamah Agung (MA) telah menyelamatkan uang 

negara sebesar Rp3,046 triliun untuk uang pengganti. Dan menjatuhkan 
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denda kepada terpidana korupsi sebanyak Rp. 39,34 miliar. secara 

keseluruhan MA telah menyelesaikan 15.245 perkara. Sehingga, sisa 

perkara hingga Maret 2007 sebanyak 9.681 perkara. 

 

Selanjutnya, Fanijar selaku mantan wakil ketua Koperasi Sindang Jaya 

mengatakan bahwa pemerintah juga telah mengambil kebijakan sebagai berikut : 

a. Menandatangani Konvensi Dunia tentang Anti korupsi di Wina (Austria) 

tanggal 1 Oktober 2003 yang didalamnya telah disepakati apabila ada 

koruptor yang melarikan diri ke negara lain dan seluruh negara yang turut 

menandatangani konvensi tersebut, maka negara tersebut berkewajiban 

untuk menyerahkan pelaku korupsi kepada negara yang bersangkutan. 

Sehingga tidak ada kendala lagi bagi Indonesia dalam menjerat koruptor 

yang lari keluar negeri dengan alasan tidak adanya perjanjian ekstradiksi 

atau dengan meminta bantuan kepada PBB sebagai alternatif tidak adanya 

perjanjian ekstradiksi tersebut.   

b. Upaya pemberantasan korupsi dijadikan sebagai salah satu prioritas utama 

oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono.  

Kita berharap semoga program kerja 100 hari kabinet Indonesia Bersatu dibawah 

kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kalla dalam 

memberantas tindakan korupsi di Indonesia dan selanjutnya terus menjadi 

program utama sehingga dapat tercapai dan berjalan dengan baik. 

 

Kasus Korupsi yang menjerat Ketua Koperasi Sindang Jaya ini dari Putusan 

pengadilan Tingkat Pertama telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri 
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Liwa dengan putusan bahwa Hj. Jamilah Binti Suhdi telah terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana korusi dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 

(empat) Tahun  dan dihukum untuk membayar kerugian Negara sebesar Rp. 

699.615.000 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima belas 

rupiyah), terdakwa melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut ke  

pengadilan Tinggi Lampung dan diputus oleh Majelis hakim dengan putusan 

menguatkan putusan Pengadialan Negeri Liwa atas putusan Pengadilan Tinggi 

tersebut Terdakwa masih merasa kurang puas sehingga mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dan perkara masih diproses di tingkat Kasasi 

tersebut. 

 

Berasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (direct liability 

doctrine) atau teori identifikasi (identification theory) perbuatan/kesalahan 

“pejabat” senior (senior officer) di identifikasikan sebagai sebagai 

perbuatan/kesalahan koorporasi. Disebut juga teori/doktrin “alter ego” atau teori 

organ dalam arti sempit (inggris) hanya perbuatan pejabat senior (otak koorporasi) 

yang dapat dipertanggungjawabkan kepada koorporasi. arti luas (amerika serikat) 

tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen dibawahnya. Ada beberapa 

pendapat untuk mengidentifikasikan “senior officer” Pada umunya pejabat senior 

adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama 

pada umumnya pada pengendali perusahaan adalah direktur dan manager.  

 

Sama halnya dengan kasus korupsi yang terjadi pada Koperasi Sindangjaya di 

Lampung Barat yang dilakukan oleh ketua Koperasi tersebut dengan 

menyaalahgunakan wewenagnya sebagai ketua Koperasi. Berdasarkan teori 
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pemidanaan koorporasi yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku Korupsi 

pada Koperasi Sindang jaya yaitu bedasarkan teori-teori pemidanaan koorporasi 

oleh Barda Nawawi Arief 2009: 233 sebagai berikut: 

 

a. Hakim Ried dalam perkara tesco supermarkets (1972): Untuk tujuan hukum, 

para pejabat senior biasanya terdiri dari “ dewan direktur, direktur pelaksana, 

dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi managemen dan 

berbicara serta berbuat untuk perusahaan. Konsep pejabat senior tidak 

mencakup semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan 

petunjuk pejabat tinggi perusahaan. 

 

b. Lord morris: Pejabat senior adalah orang yang tanggungjawabnya 

/melambangkan pelaksana dari “the directing mind and will of the company”. 

 

c. Viscount Dilhorne pejabat senior adalah seorang yang dalam kenyataannya 

mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para 

pengendali) dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan 

itu. 

 

d. Hakim Nimmo J. (hakim ke-3 dalam perkara universal telecasrers). Manager 

penjualan dapat diidentifikasikan sebagai perusahaan, yaitu sebagai senior 

officer. Walaupun orang itu (manager penjualan) tidak memiliki kekuasaan 

manajemen yang umum, tetapi ia memiliki kebijaksanaan manajerial 

(manajerial discretion) yang relevan dengan bidang operasi perusahaan yang 

menyebapkan timbulnya delik. Dengan kata lain,dalam pandangannya pejabat 

perusahan dapat menjadi senior officer dalam bidang yang relevan walaupun 

tidak untuk semua tujuan. 

 

e. Suprme Court Queensland: Manager perusahaan menjual motor (motor 

dealer) dapat dipandang sebagai senior cation dan doktrin vicarious liability,  

yaitu dalam hal koorporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/situasi 

tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang. Pelanggaran/kondisi/situasi 

tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah Companies offences, 

situational offence, atau strictliability offences. Missal undang-undang 

menetapkan sebagai suatu delik bagi:  koorporasi yang menjalankan usahanya 

tanpa izin, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat 

(kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu, korporasi yang 

mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum. (Barda 

Nawawi Arief, 2009: 233). 

 

Menurut analisis penulis terhadap kejahatan Korupsi yang terjadi pada Koperasi 

Sindang Jaya dengan menggunakan teori-teori dan doktrin-doktrin 

pertanggungjawaban pidana koorporasi diatas bahwasanya pimpinan dalam suatu 
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instansi atau lembaga yang dalam hal ini mempunyai kewenangan dan peran yang 

cukup besar, yang mana dalam hal ini akan memberikan potensi dan ruang yang 

cukup besar dalam mengatur dan mengambil kebijakan internal instansi atau 

lembaga atas kepemimpinannya, yang mana dalam hal kewenangan dalam 

mengambil kebijakan sangat sering diketumukannya penyalahgunaan atau 

penyimpangan kewenangannya guna bertujuan untuk memperkaya diri sendiri 

tanpa mengikuti mekanisme  ataupun peraturan formil dalam suatu instansi atau 

lembaga tanpa diketahui dan menyalahi pada tataran internal pengurus lembaga 

dan institusi tersebut.  

 

Kemudian dalam perspektif eksternal menurut penulis sering diketemukan 

koorperasi yang melanggar legal formil secara sistematis yang dapat 

mengakibatkan kerugian Negara dan mengganggu kepentingan masyarakat secara 

luas, hal ini harus ditagaskan dan dikuatkan dalam proses pertanggungjawaban 

delik ketika kegiatan koorporasi dilakukan secara  luas. 

 

C.  Dasar pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi 

Koperasi Sindang Jaya di Lampung Barat. 

 

 

Rangkaian acara pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa tindak 

pidana korupsi bermuara pada putusan pengadilan, penjatuhan dapat berbentuk 

pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Sesuai 

kewenangan Hakim yang diatur dalam Pasal 1 Undang–Undang kekuasaan 

kehakiman, yang menyatakan: 
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“Kekuasaan kehakiman adalah adalah kekuasaan Negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarka pancasila. Demi terselenggaranya Negara hukum 

Republik Indonesia”. 

 

 

Majelis hakim pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara, sesuai dengan 

kewenangan dan kekuasaan hakim yang merdeka dalam memerikssa dan memutus 

terhadap perkara tindak pidana korupsi, memiliki kebebasan untuk memberikan 

putusan terhadap perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi, baik jenis 

pemidanaan dan jenis bukan pemidanaan. Dalam hukum acara pidana disebut 

dengan acara pengambilan putusan hakim. Tahap akhir pemeriksaan dalam sidang 

pengadilan yakni acara pengambilan putusan hakim, yang telah diatur dalam Pasal 

182 Ayat (2) KUHAP, bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan 

dapat membukanya sekali lagi. Tujuannya majelis hakim mengadakan 

musyawarah mufakat untuk mementukan keputusan dan hasil penilaian selama 

pemeriksaan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (4) jo Pasal 

182 Ayat (5) KUHAP. 

 

Menurut Mangapul Girsang, seorang Hakim dalam mengambil keputusan dan 

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa korupsi khususnya pelaku tindak pidana 

korupsi  pada koperasi sindang jaya di lampung barat yang oleh hakim dijatuhi 

pidana 5 tahun dan denda Rp. 250.000.000 membayar uang pengganti sebesar  

Rp. 1.234.971.000,- ( satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus 

tujuh puluh satu ribu rupiah) hakim mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu: 

faktor hukum, kerugian Negara, dan mempertimbangkan sejauhmana terdakwa 

melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan unsur-unsur yang di dakwakan 

oleh jaksa penuntut umum. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden, penulis 

menguraikan ketiga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap terdakwa sebagai berikut : 

 

A. Faktor Hukum 

Pertimbangan yang pertama ini, hakim harus melihat dahulu faktor-faktor apa saja 

yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Setiap 

perbuatan korupsi yang dilakukan karena mempunyai faktor-faktor yang dapat 

menunjang akan terjadinya tindak pidana korupsi atau dengan kata lain ini 

merupakan dasar dari setiap orang dalam melakukan tindak pidana korupsi, 

adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut: 

 

a. Kesempatan/peluang untuk melakukan korupsi (faktor lingkungan), 

dimana kurangnya pengawasan dan tidak tertib administrasi sehingga 

memudahkan terjadinya korupsi. 

b. Kebutuhan hidup (faktor keluarga), dimana semakin meningkatnya 

kebutuhan hidup tetapi pendapatan yang tidak dapat untuk 

mencukupinya. 

 

Melihat dari faktor di atas, ada tiga faktor yang mendasari terjadinya tindak 

pidana korupsi khususnya korupsi pada koperasi sindang jaya di liwa lampung 

barat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor lain yang 

mendasari terdakwa untuk melakukan korupsi. 
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B. Kerugian Negara Yang di Akibatkan oleh Terdakwa 

Setiap kerugian yang ditimbulkan dari akibat perbuatan korupsi akan sangat 

berpengaruh dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan karena 

semakin besar kerugian Negara yang ditimbulkan maka semakin berat juga pidana 

yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa bahkan dapat memungkinkan 

untuk dijatuhhi pidana seumur hidup ataupun pidana mati terhadap para terdakwa, 

akan tetapi itu semua harus dapat dibuktikan dalam sidang di pengadilan sehingga 

Hakim tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai pengadil. 

 

Kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh 

pelaku juga mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan dalam 

memerintahkan kepada pelaku untuk membayar uang pengganti. Ketentuan untuk 

membayar uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur pada 

Pasal 18 Ayat (1) huruf B menerangkan sebagai berikut: 

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.  

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai uang pengganti yang diperintahkan 

terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupasi, apabila kerugian Negara yang 

ditimbulkan dari akibat perbuatan korupsi tersebut sangat besar maka akan sangat 

berpengaruh terhadap pertimbangan hakim untuk memerintahkan uang pengganti 

terhadap terdakwa karena semakin besar kerugian Negara yang ditimbulkan maka 

semakin besar juga uang pengganti yang dapat diperintahkan oleh terdakwa. 
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C. Mempertimbangkan Sejauhmana Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Korupsi 

Sesuai Dengan Unsur-Unsur Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

 

 

Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penjatuhan pidana 

terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi pada koperasi sindang jaya 

tersebut, karena unsur-unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum apabila dapat 

dibuktikan dalam siding di pengadilan maka hakim dapat mengambil keputusan 

terhadap pemberian hukuman (pidana) terhadap terdakwa berdasarkan tuntutan 

jaksa penuntut umum. 

 

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau 

perundang-undangan, dan berakibat merugikan hak serta kepentingan sosial 

masyarakat, tindak pidana dapat dirumuskan yang mengandung unsur-unsur: 

a. Setiap orang (perbuatan manusia). Merupakan perbuatan yang dilakukan 

oleh manusia yang mengerti hukum atau sehat jasmani dam rohani. 

b. Perbuatan yang memenuhi dalih dalam undang-undang (syarat formil). 

Suatu tindak pidana yang telah dilarang dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1)  

KUHP yang berbunyi: 

 “suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana telah ada”. 

 

c. Perbuatan yang bersifat melawan hukum atau tanpa hak. Suatu tindak 

pidana merupakan sifat yang bertentangan dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, merugikan kepentingan masyarakat dan terganggu 

tatatertib dalam pergaulan serta interaksi social masyarakat yang dianggap 

adil.(P.A.F. lamintang, 1984:176). 
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Tindak pidana dapat yang terdiri dari unsur subyektif dan obyektif adalah: 

a. Unsur subyektif tindak pidana adalah: 

1. Orang yang mampu bertanggungjawab 

2. Adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. 

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau 

dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.(Sudarto, 1990:41) 

b. Unsur obyektif 

1. Perbuatan manusia 

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu 

3. Mungkin perbuatan tertentuyang menyertai prbuatan itu seperti dalam 

Pasal 281 KUHP bersifat open baar atau “dimuka umum”. 

Menurut penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan, Unsur-unsur tindak 

pidana yang meliputi unsur subyektif dan unsur obyektif, yaitu: 

1. Subyektif,  

Berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya segala 

sesuatu yang dikandung dalam hati dan pikirannya. 

2. Obyektif,  

Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang, adalah 

unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.(P.A.F. Lamintang,1984:184). 

 

Selain ketiga faktor di atas, Hakim juga mempunyai pertimbangan lain dalam 

mengambil keputusan dan dalam menjatuhkan sanksi pidana terdakwa bukan 

hanya melalui sudut pandang hukum/undang-undang saja, melainkan dari sudut 

pandang hakim sendiri, Pertimbangan-pertimbanganlain itu adalah: 
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1. Hal yang memberatkan terdakwa seperti, perbuatan terdakwa, tidak 

dapatnya terdakwa bekerjasama sehingga tergabnggunya pelaksanaan 

pemerikssaan di pengadilan dan lain sebagainya yang dianggap hakim 

dapat memberatkan terdakwa. 

2. Hal yang meringankan terdakwa seperti penyesalan terdakwa dan berjanji 

tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, belum pernahnya terdakwa 

terlibat kasus hukum sebelumnya, dan sebagainya yang dianggap hakim 

dapat meringankan terdakwa. 

Akan tetapi ini dapat diabaikan oleh hakim karena tidak mengikat hakim dan yang 

terpenting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dari faktor dalam 

persidangan yang mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. 


