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Oleh  

 

Tiara Ismaretta 

 

Pengembalian Kerugian keuangan negara akibat korupsi yang diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahtaraan masyarakat. Pengembalian kerugian keuangan negara 

menurut UU PTPK dapat melalui jalur Perdata dan jalur pidana. Dengan sudah 

tertutupnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, hakim 

dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan 

hukuman, serta dengan telah dikembalikan kerugian keuangan negara oleh 

terdakwa berdampak kepada putusan pengadilan. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah (1) Apakah yang 

menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dalam putusan? (2) 

Apakah dampak pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi 

mempengaruhi Putusan Pengadilan? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data 

sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain. Data 

primer diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan dengan melakukan 

wawancara terhadap narasumber. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam 

menjatuhkan putusan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap 

terdakwa SR bin RI yaitu berdasarkan: keterangan saksi-saksi, surat dakwaan, 

petunjuk-petunjuk dan alat-alat bukti, keterangan dari terdakwa serta hal-hal yang 

dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Dasar pertimbangan hukum 

Hakim sebaiknya menjangkau 3 Unsur Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan 

Keadilan. Pengembalian kerugian keuangan Negara sangat berdampak positif 

terhadap putusan pengadilan karena Hakim menganggap pengembalian kerugian 

keuangan Negara adalah suatu hal yang dapat meringankan putusan pengadilan, 

karena tujuan utama dibuatnya UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penyelamatan 

kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari Tindak Pidana Korupsi yang 

dilakukan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. 



Tiara Ismaretta 

Saran dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum Hakim setidaknya 

harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu: 

Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan. Dari ketiga unsur tujuan hukum 

tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional yang seimbang agar 

tercapai tujuan hukum yang diharapkan. Disarankan kepada Jaksa selaku Penuntut 

Umum agar dapat lebih jeli lagi dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi, 

karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa seharusnya para 

pelaku tindak pidana korupsi bisa dijerat dengan Pasal 2 UU PTPK yang ancaman 

hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, hal ini 

semata-mata agar memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana 

korupsi serta dapat menjadi pelajaran agar masyarakat takut untuk melakukan 

tindak pidana korupsi. Serta perlu ditinjau kembali Pasal 3 UU No. 31 Tahun 

1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

karena ancaman hukuman minimal 1 (satu) Tahun terlalu ringan dan tidak 

setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Pelaku tindak pidana korupsi. 

 

Kata kunci :  Pengembalian Kerugian Negara, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana  

Korupsi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Korupsi di Indonesia sudah menyerupai “wabah penyakit menular” yang obat 

penyembuhannya masih sangat langka dan sulit ditemukan, wabah korupsi 

tersebut menyerang ke seluruh tubuh pemerintahan, baik dari bagian tubuh 

pemerintahan pada tingkat bawah sampai bagian yang sangat berpengaruh di 

dalam pemerintahan. Wabah penyakit tersebut telah mengkontaminasi seluruh 

sendi-sendi pada pihak-pihak pemerintahan.Kata “korupsi” pada saat ini menjadi 

suatu yang sangat akrab. Korupsi dianggap sesuatu yang tidak baik, sesuatu 

masalah yang menyebabkan keterpurukan bangsa. Oleh karena itu, harus 

dijadikan masalah yang harus ditanggulangi bersama dan di perangi bersama.
1
 

 

Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang 

sedang mengalami transisi seperti Indonesia. Korupsi merupakan masalah yang 

mengganggu dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah 

mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.Korupsi juga dapat 

melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

                                                 
1
Bibit S. Rianto, Koruptor go to hell, Jakarta, Hikmah zaman baru, 2009, hlm.7 



2 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari extra ordinary crime, yakni 

dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan white collar crime atau kejahatan 

kerah putih yang perbuatannya selalu mengalami perubahan dalam modus 

operandinya dari segala sisi. Bentuk kejahatan yang rumit dan sulit dalam hal 

pembuktiannya dikarenakan modus operandinya maupun bentuk profesionalitas 

pelakunya, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan sistem dalam 

pemberantasannya. 

 

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi diharapkan mampu 

memenuhi dua tujuan, yang pertama agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut 

dihukum dengan hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya, 

dan yang kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat 

dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin.
2
 

 

Adanya kerugian Negara termasuk salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, 

maka dari itu Negara telah membuat serangkaian Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yaitu: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dengan; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat 

UUPTPK) telah terdapat kebijakan yang mengatur bahwa kerugian keuangan 

Negara harus dikembalikan atau diganti oleh Pelaku Korupsi. Untuk mewujudkan 

                                                 
2
 Harprileny Soebiantoro, 2004, Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Dalam Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi,  makalah,  Media Hukum, Jakarta, hlm. 12 
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masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, perlu secara terus 

menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan tindak pidana pada umumnya dan 

tindak pidana korupsi pada khususnya. Ditengah upaya pembangunan nasional di 

berbagai bidang, keinginan yang kuat dari masyarakat yaitu untuk memberantas 

tindak pidana korupsi dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya yang semakin 

meningkat, sebab dalam kenyataannya perbuatan korupsi telah menimbulkan 

kerugian yang sangat besar pada perekonomian Negara dan mempunyai dampak 

yang sangat luas, salah satunya adalah terjadinya krisis di berbagai bidang. Untuk 

itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan 

dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi kepentingan umum dan Hak Asasi 

Manusia. Sejak tahun 1960-an Negara Indonesia sudah melakukan upaya-upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini langkah-langkah 

pemberantasan tersebut masih tersendat-sendat sampai saat ini.
3
 

 

Ketentuan sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

terdapat berbagai macam jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. 

Pidana pokok didalam UUPTPK adalah : pidana badan dan pidana denda, 

disebutkan bahwa jenis pidana pokok didalam UUPTPK adalah pidana mati 

(apabila korupsi tersebut dilakukan pada saat keadaan Negara yang tidak stabil), 

pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 

(lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar 

rupiah). 

                                                 
3
 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar 

Maju, Surabaya, 1998, hlm. 1 
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Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi menjelaskan 

bahwa salah satu unsur dari tindak pidana Korupsi adalah dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. Tidak menghapuskan pidana pelaku, 

tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-  

yaitu bila pelaku tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud, pengembalian 

kerugian negara atau perekonomian negara tidak dapat menghapuskan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian pengembalian kerugian 

negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu alasan untuk 

meringankan hukuman saja. 

 

Pasal 4 pada UUPTPK bahwa walaupun terpidana sudah mengembalikan uang 

hasil korupsi yang merugikan keuangan Negara, tidak menghapuskan suatu 

pidana kepadanya. Kemudian disebutkan pula pada Pasal 32 ayat (2) UUPTPK 

yakni tentang tidak menghapuskannya hak untuk menuntut kerugian terhadap 

keuangan Negara walaupun tersangka telah diputus bebas dalam perkara korupsi. 

Jika melihat pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan mengenai dibuatnya 

UUPTPK ini selain menghukum para koruptor, tujuan lainnya adalah 

penyelamatan kerugian keuangan Negara yang dikorupsi. 

 

Pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak menghilangkan dipidananya 

pelaku tindak pidana korupsi, memberi dampak pelaku korupsi lebih cenderung 

untuk menerima pengenaan pidana daripada mengembalikan kerugian keuangan 

negara tersebut, sehingga tidak sesuai dengan salah satu tujuan diundangkannya 

UU nomor 31 tahun 1999 yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.  
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Penjatuhan putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, apabila koruptor-

koruptor kelas kakap telah tertangkap dan divonis bersalah dan mendapat 

hukuman maksimal sekalipun, walaupun hakim memutuskan terdakwa tersebut 

membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang dikorupsi, dapat 

dipastikan pelaksanaan dari putusan penyelamatan terhadap kerugian keuangan 

Negara tersebut akan menemui hambatan-hambatan untuk dilaksanakan. 

 

Contoh kasus dari pra riset Putusan Pengadilan Negeri No.: 

09/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk., sebagai berikut: 

Terdakwa SRbin RI, selaku direktur utama PT.MITRA BINA MENDIKA, selaku 

penyedia jasa, bersama-sama terdakwa SUNARYO, Am.kep bin SUHARTO 

selaku pejabat pembuat komitmen (PPT) (yang penuntutannya dilakukan secara 

terpisah) dan saksi Suparjo, SKM, saksi Sugito, S.Kep, M.kes, saksi C.Suryo Edi 

H.W, SKM, saksi Sepitaria R, SKM dan saksi Syaiful Burhan, S.kep, M.kes 

selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat 

ditentukan dengan pasti sekira antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 

2013 atau setidak-tidaknya waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di kantor 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau 

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah 

hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas IA 

Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 

22/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tanjung Karang, terdakwa telah 
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melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan 

cara-cara antara lain. 

 

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SR bin RI menyebabkan kerugian negara 

sebesar Rp. 1.728.709.500,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh 

ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), atas perbuatan tersebut telah diajukan ke 

pengadilan dengan tuntutan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan 

melakukan penyalahgunaan wewenang dengan nomor putusan : 

09/Pid.sus.TPK/2015/PN-Tjk sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa telah mengembalikan 

kerugian negara seluruhnya dengan cara dititipkan kepada Penuntut umum pada 

saat proses persidangan agar segera disetorkan kepada Kas Negara sebagai Uang 

Pengganti Kerugian Negara. 

 

Penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai dampak pengembalian kerugian 

negara dalam tindak pidana korupsi terhadap putusan pengadilan dan apakah 

putusan pengadilan itu sudah tepat dan dapat memberikan efek jera bagi si pelaku 

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan tersebut. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “AnalisisDampak Pengembalian 

Kerugian Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Pengadaan Alat Kesehatan (Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus.TPK/2015/PN-

Tjk)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan? 

b. Apakah dampak pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi 

mempengaruhi Putusan Pengadilan? 

 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini meliputi bidang ilmu hukum pidana 

dengan substansi terkait dengan Tindak Pidana Korupsi kasus Pengadaan Alat 

Kesehatan dalam Putusan No.09/PID.SUS-TPK/2015/PN.TJK. Sedangkan ruang 

lingkup penelitian yaitu pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

dengan data tahun penelitian pada 2016. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahuidasar pertimbangan hukum Hakim dalam kasus tindak 

pidana korupsi pengadaan alat kesehatan pada RSUD Sukadana Lampung 

Timur. 

b. Untuk mengetahui dampak dari pengembalian kerugian Negara dalam tindak 

pidana korupsi Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Sukadana Lampung 

Timur. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian 

ilmu hukum pidana mengenai putusan pengadilan serta mengembangkan 

kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin 

ilmu yang dimiliki oleh penulis. Penelitian ini memberikan pengetahuan dibidang 

hukum pidana khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dampak 

pengembalian kerugian negara terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak 

pidana korupsi. 

 

b. Manfaat Praktis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam memperdalam 

dan mengembangakan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan menambah 

informasi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan 
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tentang tindak pidana korupsi, serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai 

gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relavan oleh peneliti.
4
 

Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian 

prosespenegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan 

demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu 

saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, 

antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau 

salingberhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 

KUHAP).  

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

                                                 
4
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rajawali Press, 1984, hlm. 124. 
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kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.
5
 

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:  

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;  

2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;  

3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
6
 

 

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu:  

1) Teori keseimbangan  

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau 

berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang 

berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.  

 

2) Teori pendekatan seni dan intuisi  

Penjatuhan  putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan 

                                                 
5
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar 

Grafika,.2010, hlm.103.  
6
Ibid, hlm.104 
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dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat 

keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.  

3) Teori pendekatan keilmuan  

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus 

suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink 

semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga 

wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskannya. 

 

4) Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman 

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan 

pelaku, korban maupun masyarakat. 

 

5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan 

pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 
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putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.  

 

6) Teori kebijaksanaan  

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini 

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak.Aspek ini 

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut 

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, 

agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan 

bagi bangsanya.
7
 

 

b. Dampak 

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang 

mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada 

dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan 

timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan 

apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010)
8
 

 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh seorang biasanya mempunyai dampak 

tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Penjabaran diatas 

maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu: 

 

                                                 
7
AhmadRifai, Op.Cit. hlm.105-106. 

8
KBBI Online.2010.http://kbbi.web.id/Dampak. diakses pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 20.02 
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1. Pengertian Dampak Positif 

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau 

memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata 

dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah 

suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan yang 

menjemukan, kegembiraan daripada kesedihan, optimisme daripada pesimisme. 

 

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha 

yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus 

mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif 

mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan 

dirinya. Jadi dapat disimpulkan dampak positif adalah keinginan untuk 

membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, 

dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. 

 

2. Pengertian Dampak negatif 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang 

mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, 

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan 

tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan 

beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk 

yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan 

dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi 
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atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. 

 

2. Konseptual  

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-

arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.
9
 

 

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Analisis adalah melihat, memeriksa, dan meneliti terhadap suatu hal agar 

dapat menghasilkan kesimpulan. 

b. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada 

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.
10

 

c. Tindak Pidana menurut para ahli yaitu : 

1) Simons : 

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, 

yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.  

2) Moeljatno : 

Perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah “perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

                                                 
9
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta,PT Rajawali Press, 1984. hlm 53 

10
 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung 2011,  hlm 8. 
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berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggaran larangan 

tersebut.
11

 

3) Van Hamel : 

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet 

(Undang-undang-pen), yang bersifat melawan hukum, yang patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. 

d. Korupsi adalah berasal dari bahasa Latin: corruptio (penyuapan); corruptore 

(merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan 

wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan 

lainnya.
12

 

 

e. Kerugian negara yaitu: 

1. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

BadanPemeriksa Keuangan (“UU BPK”): 

 

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, 

dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
13

 

 

2. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”): 

 

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, 

dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
14

 

 

3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : 

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian 

keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung 

                                                 
11

 Tri Andrisman, Op.Cit, hlm 70. 
12

Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 

, 2002, hlm 1. 
13

 Undang-undang  No. 15 Tahun 2006, Tentang Pemeriksaan Keuangan. 
14

Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/nprt/825/uu-no-15-tahun-2006-badan-pemeriksa-keuangan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25849/nprt/825/uu-no-15-tahun-2006-badan-pemeriksa-keuangan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17878/node/120/uu-no-1-tahun-2004-perbendaharaan-negara
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17878/node/120/uu-no-1-tahun-2004-perbendaharaan-negara
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
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jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau 

akuntan publik yang ditunjuk.”
15

 

 

f. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, sebagai 

Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan 

dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak.
16

 

g. Pengembalian kerugian negara adalah Pemulihan keuangan negara akibat 

korupsi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahtaraan masyarakat. 

Pengembalian kerugian keuangan negara menurut UU PTPK dapat melalui 

jalur Perdata dan jalur pidana.
17

 

h. Alat-Alat kesehatan adalah Barang, instrumen aparat atau alat termasuk tiap 

komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual atau 

dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian dan perawatan kesehatan, 

diagnosis penyembuhan, peringanan atau pencegahan penyakit, kelainan 

keadaan badan atau gejalanya pada manusia.
18

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Penulisan Skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana masing – 

masing berisikan tentang : 

 

 

                                                 
15

Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
16

Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Yogyakarta: Leberty, 1999, hlm. 175. 
17

http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html , diakses pada 

18 Januari 2016 pukul 21.52 WIB 
18

http://documents.tips/documents/alat-kesehatan-55a2384658677.html, diakses pada 18 Januari 

2016 pukul 22.15 WIB 
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I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penulisan ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dibuat permasalahan dan ruang 

lingkup penelitian. Pada Bab ini juga menjelaskan tentang maksud dan tujuan 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti 

yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai 

kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari tinjauan umum tentang Tindak 

Pidana Korupsi, tinjauan umum tentang pengertian dan dasar hukum Tindak 

Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara, Putusan Hukum Hakim dan 

Dasar Pertimbangan Hakim, serta pengertian Alat Kesehatan. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian tentang bagaimanakah dampak pengembalian 

kerugian Negara dalam putusan pengadilan serta apa dasar hukum hakim 

menjatuhkan putusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk. 

 
V. PENUTUP 

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari 

keseluruhan skripsi serta berbagai lampiran.   
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, didalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang 

dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan 

delik, yang berasal dari bahasaLatin yakni katadelictum dalam kamus hukum 

pembatasan deliktercantum sebagai berikut: 

 

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.
19

 

 

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga 

suku kata, yaitu strafyang diartikan sebagai pidanadan hukum, baar diartikan 

sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan. 

 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 

sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan 

                                                 
19

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92. 
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suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan 

pidana atau tindakan pidana. 

 

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian strafbaarfeit menurut beberapa 

pakar antara lain:  

Pompe merumuskan Straftbaarfeit sebagaimana sebagai berikut: 

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 

tertib hukum.”
20

 

 

Simons mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut:  

“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan 

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 

suatu tindakan yang dapat dihukum”.
21

 

 

Van Hamel merumuskan delik (strafbaarfeit) itu sebagai berikut: 

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, 

yang patut dipididana dan dilakukan dengan kesalahan.”
22

 

 

Menurut Prof. Moeljatno S.H., dikutip dari buku Nikmah Rosidah, SH, MH., 

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan 

                                                 
20

 P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung, PT. 

Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182. 
21

Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 

2012, hlm 8. 
22

 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana,Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010, 

hlm 96. 
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mana disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 

melanggar aturan tersebut.”
23

 

 

Berdasarkan pendapat di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud 

perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau 

melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum 

yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada 

perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang 

yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini 

maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan 

demikian dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau 

pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan 

ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan 

orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. 

 

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana 

pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 

pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi 

sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai 

perbuatan pidananya sendiri, yaituberdasarkan azas legalitas. Asas yang 

menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 

jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini 

lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sine 

praevia lege (tidak ada delik,tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 

                                                 
23

 Nikmah Rosidah, Asas-asas Hukum Pidana, Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm.10 
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Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan 

terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya 

kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan 

celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan 

(dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah 

dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu 

tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan 

yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus 

bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya 

untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat 

dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.
24

 

 

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) memuat 

beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut: 

a) Suatu perbuatan manusia; 

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-Undang; 

c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
25

 

 

KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan 

yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP.Pelanggaran 

sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. 

 

 

                                                 
24

 Kartononegoro,  dasar hukum pidana, Jakarta, 1990, hlm.165. 
25

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka 

yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, 

dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang 

oleh Undang-undang.Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-

unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 

 

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan unsure objektif adalah 

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.
26

 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa); 

b. Maksud atau Voornemenpada suatu percobaan atau pogging seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raadseperti yang terdapat di 

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

                                                 
26

P.A.F., Lamintang, Op.Cit, hlm 193. 
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e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHP.
27

 

 

Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah : 

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di 

dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan 

menurut Pasal 398 KUHP; 

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
28

 

 

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah : 

 Perbuatan manusia atau adanya perbuatan (positif atau negative, berbuat atau 

tidak berbuat atau membiarkan). 

 Melawan hukum (onrechtmatig) 

 Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 

 Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) 

 Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). 

a. PerbuatanManusiaatauAdanya Perbuatan  

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (actus reus) terdiri 

atas: 

1) (commision/act) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu 

yang dilarang oleh undang-undang atau sebagain pakar juga menyebutnya 

sebagai perbuatan (aktif/positif). 

                                                 
27

Ibid. 
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2) (omission), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu 

yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya 

perbuatan (pasif/negatif). 

 

Untuk lebih jelasnya baik commision/act maupun omission akan penulis 

perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang 

terdapat dalam KUHP, anatara lain sebagai berikut: 

 

Commision/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau 

perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya 

antara lain: 

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian 

kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan 

melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara 

selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”
29

 

 

Omission , yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif tau perbuatan 

negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya 

terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain : 

“Barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak 

melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan 

hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam,jika 

kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”
30

 

 

b. Ada Sifat Melawan Hukum 

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga 

pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan : 

Ke - 1 : bertentangan dengan hukum (objektif); 

Ke - 2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain; 

                                                 
29

 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politea, 1995, hlm 249 
30

Ibid, R.Soesilo, hlm 141. 
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Ke - 3 : Tanpa hak.
31

 

 

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut: 

“Menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat 

dipandang sebagai bersifat Wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi 

semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-

undang.Adapun menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti meteriil, apakah suatu 

perbuatan itu dapat dipandang sebagai Wederrechtelijk atau tidak, masalahnya 

buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau 

menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”
32

 

 

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan 

hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni : 

 

1) Sifat melawan hukum formil ( formale wederrechtelijk ).  

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum 

adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan 

pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi 

pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum 

adalah undang-undang. 

 

2) Sifat melawan hukum materill (materiel wedderrchtelijk). 

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-

undang, bersifat melawan hukum.Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu 
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bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tatapi juga meliputi 

hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di 

masyarakat. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana 

yang terdapat dalam suatu pasal.Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat 

melawan hukum (wederrechtelijk) baik secara eksplisit maupun emplisit ada 

dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun 

emplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan 

lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak 

pidana agar pelaku atau terdakawa dapat dilakukan penuntututan dan pembuktian 

didepan pengadilan. 

 

c. Diancam dengan Pidana 

Hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda 

berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. 

 

d. Dilakukan dengan Kesalahan 

Unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari 

orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan 

sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. 

Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 

pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-

undang. 

 

e. Orang yang Mampu Bertanggungjawab  

Diancam dengan pidana apabila yang bersangkutan mampu bertanggungjawab 

terhadap perbuatan yang dilakukannya. Selama ini yang tidak dianggap mampu 
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mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang belum dewasa 

atau dibawah pengampuan akan tetapi perkembangan kejahatan yang begitu pesat 

memberikan batasan usia kepada anak dibawah umur untuk mendapatkan 

hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak 

mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab yang diatur yaitu 

ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi  Pasal 44 KUHP antara lain 

berbunyi sebagai berikut: 

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 

penyakit, tidak dipidana.” 

 

B. Tinjauan Umum tentang Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana 

Korupsi 

 

1. Pengertian Korupsi 

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya 

disebut bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata 

Latin yang lebih tua.Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti 

Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu 

corruptie(korruptie). Bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa 

Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, 

kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari 

kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata 
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coruptio itu luas sekali artinya, namun sering corruptio dipersamakan artinya 

dengan penyuapan.
33

 

 

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan 

sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah 

korupsi. Kata korupsi dalam Bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan sebagai 

penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang perusahaan) untuk 

kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Andi Hamzah korupsi dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : 

a. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum diberbagai bidang kehidupan; 

b. Korupsi timbul karena ketidak tertiban didalam mekanisme administrasi 

pemerintahan; 

c. Korupsi adalah salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembangunan 

yang relatif cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan 

mekanisme tata usaha negara menjadi semakin komplek dan unit yang 

membuat akses dari birokrasi terutama pada aparatur-aparatur pelayanan 

sosial seperti bagian pemberian izin dan berbagai keputusan, akses inilah 

yang melahirkan berbagai pola korupsi; 

d. Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja dan 

akibat kurangnya gaji pegawai dan buruh.
34
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Menurut Syed Husein Alatas: 

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan 

dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan 

atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang 

tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction), 

dan nepotisme (Nepotism).
35

 

 

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang dan bagaimana 

korupsi itu terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai 

dengan belum terdapat keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi. 

Menurut W. Sangaji menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau 

sekelompok menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah 

keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan 

khusus guna mengabulkan permohonannya.
36

 

 

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, 

didalam Undang-Undang No. 31Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang 

sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Pengertian korupsi dalam 

pengertian yuridis tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi 

rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang 

merugikan masyarkat atau orang perseorangan. 
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Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan KUHP, yaitu sebagai berikut: 

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi :  

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan atau 

perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa 

perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 

 

 

2. Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi : 

“Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat 

merugikan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara 

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

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

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” 

 

 

3. Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi : 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) setiap orang yang :  

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
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penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau; 

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan 

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian 

atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi 

 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Berdasarkan Penjelasan 

Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UUPTPK) dinyatakan: 

“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi 

penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin 

canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang 

ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 

“melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan 

perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana 

korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut 

perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”. 

 

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK ditegaskan: 

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini 

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti 

materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela 

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan 

sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”. 
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Pasal 3 UUPTPK juga dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi juga dapat 

merupakan setiap orang yang dengan sengaja 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. Berdasarkan pengertian korupsi 

tersebut diatas bahwa jelas perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang 

menimbulkan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh aparat pemerintah 

maupun orang lain atau korporasi dengan melawan hukum. 

 

C. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara 

 

1. Kerugian keuangan negara 

Kerugian negara bukanlah kerugian dalam pengertian didunia perusahaan/ 

perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan 

(perbuatan melawan hukum). Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada 2 

tahap, yaitu pada tahap Dana akan masuk pada Kas Negara dan pada tahap dana 

akan keluar dari kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara 

kerugian bisa terjadi melalui : konspirasi Pajak, konspirasi pembayaran pidana 

denda, konspiran pelaksanaan pidana tambahan (pengembalian kerugian negara) 

dan Penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara 

kerugian terjadi akibat : Mark Up, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak 

sesuai dengan program dan lain-lain. 

 

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut Yunus Husein, 

yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi : transaksi barang 
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dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait 

dengan biaya dan pendapatan.
37

 

 

Penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dilakukan 

dalam pemeriksaan oleh BPK dan BPKP yaitu kerugian keuangan negara yang 

senyatanya. Adapun unsur-unsur yang berkenaan dengan pengertian kerugian 

keuangan negara menurut UU PTPK terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.  

Pasal 2 ayat (1) menyatakan ”setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian” sedangkan 

Pasal 3 UU PTPK menyatakan bahwa ” 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”  

 

Pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK sama-sama menyatakan bahwa perbuatannya 

tersebut ”yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara”, 

dengan kata ”dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 

bukanlah merupakan hal yang essentialia artinya kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara tidak merupakan unsur yang mutlak, sehingga tidak perlu 

dibuktikan secara objektif. Akibatnya berupa keuangan negara atau perekonomian 

negara hanya merupakan accidentalia atau hal yang kebetulan. Kata ”dapat” ini 
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juga menunjukkan delik dalam Pasal 2 dan Pasal UU PTPK merupakan delik 

formil, artinya delik sudah dianggap selesai apabila dipenuhinya unsur perbuatan 

yang dirumuskan tanpa melihat adanya akibat.  

 

Pasal 4 UU PTPK yang menyetakan bahwa ”pengembalian kerugian keuangan 

negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Pasal 4 UU PTPK ini 

merupakan penegasan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian 

negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapuskan dapat dipidananya 

si pelaku, sekaligus juga merupakan jawaban atas pendapat yang berkembang 

dalam masyarakat bahwa apabila si pelaku tindak pidana korupsi sudah 

mengembalikan uang yang dikorupsi, maka kerugian negara sudah tidak ada dan 

perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Faktor pengembalian keuangan 

negara hanya dijadikan salah satu faktor yang meringankan pidana.
38

 

 

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana 

korupsi menurut Pasal 2 dan Pasak 3 UU PTPK, sebagai akibat dari perbuatan 

memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, sedangkan 

menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

dalam Bab I Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan Kerugian Negar/Daerah 

adalah : ”berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti 

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”. 
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2. Pengembalian kerugian keuangan negara 

Pengembalian kerugian keuangan negara menurut UU PTPK dapat melalui jalur 

Perdata dan jalur pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara (Aset 

Recovery) melalui jalur perdata, seperti terdapat pada :  

Pasal 32 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan bahwa ”dalam hal penyidik 

menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur TPK tidak terdapat 

cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 

penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada 

Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada 

instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan”.  

 

Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa ”Putusan Bebas dalam perkara tindak pidana 

korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan 

negara.” 

 

Pasal 33 UU PTPK menyatakan bahwa ”Dalam hal tersangka meninggal dunia 

pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian 

keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil 

penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada 

instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya” 

 

Pasal 34 UU PTPK menyatakan bahwa ”Dalam hal terdakwa meninggal dunia 

pada saat sidang pengadilan, sedang secara nyata telah ada kerugian negara maka 

Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas sidang tersebut kepada Jaksa 

Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata 

terhadap ahli warisnya. 
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Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana adalah melalui 

proses Penyitaan dan Perampasan. Didalam persidangan pengembalian kerugian 

keuangan Negara, Hakim disamping menjatuhkan pidana Pokok juga dapat 

menjatuhkan pidana Tambahan berupa : 

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

yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana serta harga dari barang 

yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 

31/99 jo UU 20/2001) ; 

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat 

(1) huruf b, ayat (2), (3) UU 31/99 jo UU 20/2001). 

3. Denda, UU PTPK mempergunakan perumusan sanksi pidana bersifat 

kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), Kumulatif-alternatif 

(pidana penjara dan atau pidana denda), dan perumusan pidana lamanya 

sanksi pidana bersifat Determinate sentence. 

4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa 

meninggal dunia (Peradilan In absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan 

terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana 

korupsi.(Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU 31/99 jo UU 20/2001) 

5. Putusan perampasan harta benda untuk Negara dalam hal terdakwa tidak 

dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena 

tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum saat 
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membacakan tuntutan daam perkara pokok (Pasal 38 ayat (2), (3) UU 31/99 

jo UU 20/2001). 

 

Pengembalian kerugian keuangan Negara juga diatur dalam United Nation 

Convention Againt Corruption/UNCAC yang telah diratifikasi menjadi Undang-

undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Konvensi Anti Korupsi (UU KAK). Pada 

UU KAK maka pengembalian aset dapat dilakukan malalui jalur pidana (asset 

recovery secara tidak langsung melalui criminal recovery) dan jalur perdata (asset 

recovery secara langsung melalui civil recovery). Aset recovery langsung melalui 

civil recovery dilakukan melalui gugatan perdata terhadap pemilik harta kekayaan 

yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan harta benda tersebut 

ditempatkan di negara lain.  

 

Romli Atmasasmita menyebutkan Khusus terhadap jalur hukum pidana yaitu aset 

recovery secara tidak langsung maka proses pengembalian aset lazimnya melalui 

4 (empat) tahapan, yaitu : 

 

Pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti 

kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan 

delik yang dilakukan. 

Kedua, pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f 

UU KAK  aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menstranfer, 

mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara 

menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta 

mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari 

otoritas lain yang berkompeten.  
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Ketiga, penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g UU KAK diartikan 

sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan 

atau otoritas lain yang berkompeten.  

Keempat, pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban.
39

 

UU KAK mengatur bahwa pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat 

melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang 

dilandaskan kepada sistem ”negotiation plea” atau plea bargaining system”, dan 

melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan 

berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d 57 UU KAK).  

 

Prinsip pengembalian asset diatur dalam ketentuan Pasal 51 UU KAK yang 

mengatakan bahwa : “pengembalian asset-aset menurut bab ini merupakan suatu 

prinsip yang mendasar dari konvensi ini, dan Negara-negara peserta wajib saling 

memberi kerjasama dan bantuan yang seluas-luasnya mengenai hal ini”  

 

Konvensi ini juga mengatur mengenai kewajiban Negara-negara peserta, termasuk 

Indonesia untuk memungkinkan tiga hal, yaitu : 

a. Negara peserta lain mengajukan gugatan perdata di pengadilan Indonesia 

(Pasal 53 ayat (1) UU KAK) ; 

b. Orang-orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi untuk membayar 

kompensasi atau ganti rugi pada negara peserta lain yang telah dirugikan atas 

tindak pidana korupsi itu dan dananya dilarikan atau dilakukan pencucian di 

Indonesia (Pasal 53 ayat (2) UU KAK) ; 
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c. Mengembalikan kekayaan yang telah disita oleh badan yang berkompetan di 

Indonesia kepada Negara Peserta lain (yang mengajukan permintaan (Pasal 

57 ayat (2) UU KAK). 

 

Kita telah mengetahui beberapa hal mengenai pengembalian keuangan negara 

akibat tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia baik secara kepidanaan dan secara keperdataan serta melalui 

Negosiasi. Sehingga diharapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dan petugas 

yang mengemban fungsi tersebut (eksekutor) supaya dapat melaksanakan 

pengembalian kerugian keuangan negara secara baik dan konsekuen,  agar Negara 

dapat dimanfaatkan dana pengembalian akibat tindak pidana korupsi untuk 

kesejahteraan rakyatnya. 

 

D. Putusan Hakim/Pengadilan dan Dasar Pertimbangan Hakim 

 

1. Pengertian Putusan Hakim/Pengadilan 

Putusan menurut buku peristilahan Hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh 

Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk 

tertulis ataupun lisan. Adapula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari 

kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.
40

 

 

Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan 

pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka,yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 
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hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat 

dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan 

pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. 

 

Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan maka prosedur yang harus 

dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 

mengenai kesusilaan atau terdakwa anak. 

b. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas 

kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa 

diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta 

dilihatnya di persidangan. 

c. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan 

untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa penuntut umum. 

d. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan 

dakwaan tersebut,apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu penuntut 

umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan 

yang diperlukan. 

e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa 

penuntut umum. 

f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim 

berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang 

dilanjutkan. 

g. Pemeriksaan alat bukti berupa : 

1) Keterangan saksi; 
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2) Keterangan ahli; 

3) Surat; 

4) Petunjuk;  

5) Keterangan terdakwa. 

h. Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan 

selesai dan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor). 

i. Pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya. 

j. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik. 

k. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir 

untuk menjatuhkan pidana. 

 

Musyawarah adalah agenda terakhir sebelum putusan dikeluarkan, dan apabila 

perlu musyawarah itu di adakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, 

penuntut umum, dan para hadirin meninggalkan ruang sidang. Ketentuan 

selanjutnya dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa dalam musyawarah 

tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang 

termuda hingga hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya 

adalah hakim majelis, semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta 

alasannya. 

 

Pasal 185 Ayat (5) KUHAP mengatur bahwa sedapat mungkin musyawarah 

majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan 

sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara : 

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak. 

b. Jika yang tersebut pada a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai ialah 

pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Putusan hakim 
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ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang 

terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim 

dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP). 

 

Apabila dilihat dari ketentuan KUHAP maka dapatlah disimpulkan bahwa 

putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, 

yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.Apabila suatu perkara 

oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka ini 

berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) KUHAP, Pasal 197 

KUHAP dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan putusan akhir atau putusan. 

Sedangkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam praktek dapat 

berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 

Ayat (1) KUHAP. 

 

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan,hakim ketua sidang wajib memberitahu 

kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu : 

a. Hak segera menerima atau menolak putusan. 

b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerimaatau menolak 

putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah 

putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang 

tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) KUHAP). 

c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah 

ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia 

menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP). 
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d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan 

dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tak hadir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP. 

e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 

1(menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 

235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding 

belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut 

sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam 

perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP). 

 

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim 

Hakim adalah aparat penegak hukum yang ditugaskan oleh Negara dan diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman 

atau sanksi pidana atau mengakhiri perkara di dalam persidangan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara 

Hukum Republik Indonesia. 

 

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, seperti yang 

tercantum dalam Pasal 1 Angka (8) KUHAP.Oleh karena itu, fungsi seorang 

hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka tugas seorang hakim adalah: 

a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya. 

b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. 
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c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. 

 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 

praktek.Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan 

hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim 

merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut 

dapat diuji dengan empat kreteria dasar pernyataanya (the 4 way test) berupa: 

1. Benarkah putusanku ini? 

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan? 

3. Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan? 

4. Bermanfaatkah putusanku ini?
41

 

 

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seorang hakim yang baik, 

kerangka landasan berpikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan 

tersebut di atas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari 

kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan, kekuranghati-hatian, dan kesalahan.Dalam 

praktek peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang 

diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. 

 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
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bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 

183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:  

a. Keterangan Saksi;  

b. Keterangan Ahli;  

c. Surat;  

d. Petunjuk; 

 

Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak 

perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).
42

 

Lazimnya, dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-

pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih 

dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 

konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang 

bukti yang diajukan dan diperiksadipersidangan. Fakta-fakta yang terungkap di 

tingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara, 

sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi 

dasar-dasar pertimbangan bagi putusan pengadilan.
43

 

 

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia 

menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di 

sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan 

memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat 

hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. 
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Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang 

bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.
44

 

 

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, 

mempertimbangkan beberapa aspek,yaitu : 

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya 

pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana 

harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan 

adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang 

harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. 

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut 

mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum. 

(3) Cara melakukan tindak pidana 

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat 

didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum. 

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi 

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, 

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apapun, berasal 
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dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan 

sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau santunan kepada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindakan pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim 

melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui 

semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. 

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna. 

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku 

adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi 

hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran 

untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan 
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orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk 

menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
45

 

 

E. Pengertian Alat Kesehatan 

 

UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan menyebutkan bahwa Alat Kesehatan 

adalah instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang 

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan 

penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau 

untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.  

Contoh - contoh alat kesehatan antara lain : 

1. Peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik; 

2. Peralatan hematologi dan patologi; 

3. Peralatan imunologi dan mikrobiologi; 

4. Peralatan anestesi; 

5. Peralatan kardiologi, dan lain-lain. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan Yuridis Normatif. 

Merupakan pendekatan yang dilakukan melalui studi lapangan (library research) 

dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, dan menganalisis segi-segi 

yuridis, norma hukum, dasar hukum, doktrin atau teori hukum yang relevan 

dengan masalah penelitian yang dibahas yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian 

masalah tindak pidana korupsi. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan 

yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan 

melihat dan memperhatikan asas-asas yang ada dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan terutama berhubungan dengan permasalahan yang diteliti 

yaitu dalam hal putusan No. 09/PID.SUS-TPK/2015/PN.TJK. 

 

2. Pendekatan Yuridis Empiris. 

Pendekatan empiris yang dilakukan adalah dengan cara menggali informasi 

dengan cara melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh 

mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Peneliti akan melakukan 
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wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten sebagai narasumber 

mengenai masalah penelitian yang dibahas. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data dalam melakukan penelitian ini, berasal dari data lapangan dan 

datakepustakaan. Adapun jenis data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara observasi melalui wawancara 

langsung serta melihat dan mengamati langsung yang dalam hal ini adalah pihak-

pihak yang terkait langsung dengan masalah penulisan skripsi ini. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada 

penelitian ini melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, 

mengutip, dan mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan 

yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada. 

 

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat Autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer 

dalam penelitian ini adalah: 
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1) Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 

1999 yang sudah diubah Dengan Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 

1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 

4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

Republik Indonesia. 

5) Putusan Nomor : 09/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Tjk 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer berupa (Putusan Nomor : 09/PID.SUS-TPK/2015/PN.TJK). 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa hasil-hasil 

penelitian terdahulu, bulletin ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, serta 

pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber yang akan dijadikan responden 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang   :1 Orang 

2. Tim Kuasa Hukum dari terdakwa     :1 Orang  

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  :1 Orang + 

       Jumlah  : 3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder, yaitu 

melakukanserangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, 

dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan penulisan 

skripsi ini. 

b. Studi lapangan 

Studi lapangan di lakukan untuk mendapatkan data primer. Studi lapangan 

dilakukan dengan cara wawancara langsung untuk mengumpulkan dan 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. 

 

2. Metode pengolahan data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang 

diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi data 

Seleksi data agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup 

atau belum dan data yang telah dikumpulkan tersebut ada kaitannya atau tidak 

dengan pokok permasalahan yang dibahas peneliti. 

b. Klasifikasi data  

Mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis 

dan hubungannya, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar 

diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian. 

c. Sistematisasi data 

Penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan dan 

tujuan penelitian. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca 

dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab 

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, 

artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian 

kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik 

kesimpulan.Penarikan kesimpulan dilakuan secara induktif, yaitu menarik 

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara 

umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan 

setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang telah diperoleh tentang 

Putusan No.09/PID.SUS-TPK/2015/PN.TJK dalam penelitian skripsi ini, maka 

dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim sebaiknya menjangkau 3 Unsur Kepastian 

Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan. Dalam penelitian ini Dasar 

pertimbangan hukum Hakim sudah memenuhi 3 unsur tersebut, ditinjau dari 

unsur kepastian hukumnya Hakim sudah menetapkan terdakwa SR bin RI 

dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  

Ditinjau dari unsur kemanfaatannya dan keadilannya putusan Hakim 

seharusnya memberikan efek jera kepada para Pelaku tindak pidana korupsi, 

namun dalam hal tindak pidana korupsi seharusnya Jaksa Penuntut Umum 

harus lebih jeli dalam menentukan Pasal mana yang akan dikenakan terhadap 

terdakwa, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari extra 

ordinary crime, yakni dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan white 

collar crime atau kejahatan kerah putih yang perbuatannya selalu mengalami 

perubahan dalam modus operandinya dari segala sisi. Bentuk kejahatan yang 
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rumit dan sulit dalam hal pembuktiannya dikarenakan modus operandinya 

maupun bentuk profesionalitas pelakunya, oleh karena itu diperlukan suatu 

pendekatan sistem dalam pemberantasannya. Penjatuhan hukuman kepada 

Pelaku tindak pidana korupsi seharusnya dihukum dengan dikenakan Pasal 2 

UU PTPK yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan 

maksimal 20 (dua puluh) tahun, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera 

terhadap para pelaku tindak pidana korupsi serta dapat menjadi pelajaran 

untuk masyarakat, jika hanya diputus 1 (satu) tahun penjara menurut penulis 

ini dirasa kurang adil dan tidak memberikan efek jera, karena tindak pidana 

korupsi merupakan kejahatan luar biasa. 

2. Dampak dari pengembalian kerugian negara itu sendiri berdampak positif 

terhadap putusan pengadilan karena hal itu dapat menjadi salah satu dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan meringankan putusan 

pengadilan. Pengembalian kerugian keuangan negara pada kenyataannya 

dianggap sebagai suatu hal yang dapat meringankan putusan hakim karena 

hal tersebut adalah suatu bentuk itikad baik dan bentuk penyesalan terdakwa, 

karena dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang menjadi tolak ukurnya 

adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. 

 

B. Saran 

 

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim setidaknya harus memenuhi tiga hal 

pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian 

Hukum dan Kemanfaatan. Dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut harus 
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mendapat perhatian secara proporsional yang seimbang agar tercapai tujuan 

hukum yang diharapkan. 

2.  Disarankan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum agar dapat lebih jeli lagi 

dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi 

merupakan kejahatan luar biasa seharusnya para pelaku tindak pidana korupsi 

bisa dijerat dengan Pasal 2 UU PTPK yang ancaman hukumannya minimal 4 

(empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, hal ini semata-mata agar 

memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi serta dapat 

menjadi pelajaran agar masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana 

korupsi. Serta perlu ditinjau kembali Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena 

ancaman hukuman minimal 1 (satu) Tahun terlalu ringan dan tidak setimpal 

dengan perbuatan yang dilakukan para Pelaku tindak pidana korupsi. 
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