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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENCEGAH 

DAN MERINTANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

 

Oleh 

 

Muhammad Fikri Thamrin 

 

 

Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban 

dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.Pada hakekatnya manusia hidup 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sedangkan 

hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan 

kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu 

dalam masyarakat. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra 

ordinary crime) yang merupakan salah satu faktor penyebab kehancuran 

perekonomian di Indonesia.Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan 

dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, sehingga 

memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya lainnya. 

Permasalahan dalam skripsi ini di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

 

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, mencari literature-literature 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta melakukan wawancara 

secara lisan terhadap narasumber untuk mendapatkan data pendukung guna 

penulisan skripsi ini. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kepolisian Daerah Lampung 

khususnya bagian Reserse Kriminal Khusus dan Kejaksaan Tinggi Lampung 

bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa setiap orang yang dengan sengaja 

mencegah, merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka 

atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun. 



Bentuk-bentuk penyimpangan terhadap perbuatan mencegah atau merintangi 

proses peradilan tindak pidana korupsi yaitu ketidak hadiran dalam proses 

pemanggilan secara bertahap terhadap tersangka ataupun saksi, memberikan 

keterangan palsu atau tindak pidana yang tidak sesuai dengan kenyataannya. 

Akibat hukum yang diberikan terhadap tersangka ataupun saksi sesuai dengan 

peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dipidana penahanan atau penjara. 

Dengan demikian bagi masyarakat hendaknya bersama-sama berperan aktif 

membantu upaya pemerintah dengan melaporkan tindakan-tindakan yang 

merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi, yang diketahui bahwa tindakan 

tersebut mengganggu jalannya suatu proses peradilan, sehingga selama peraturan 

yang ada masih dapat mengatur dan mengisi kekosongan hukum, haruslah 

dipergunakan secara maksimal oleh Polisi, Jaksa maupun Hakim. 

 

 

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penyimpangan, Tindak Pidana Korupsi, 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan 

belaka (machstaat). Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara 

hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. 

 

Hukum dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban 

dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum memberikan 

petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.
1
 Hukum 

yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum 

mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat berkerjanya hukum tersebut. 

Maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap Negara yang 

menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan 

kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

                                                                 
1
  P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 

hlm. 4 



2 

Hukum memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat 

serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, 

hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera, hukum 

membutuhkan waktu untuk meninbang dan bisa memakan waktu lama sekali, 

guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat. 

 

Pada hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya 

masing-masing, sedangkan hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang 

berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu 

terhadap individu-individu dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di 

dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-

kepentingannya, maka ia akan mencari jalan keluar serta mencoba untuk 

menyimpang dari aturan-aturan yang ada. 

 

Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan 

dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap 

dan prilaku jahat. Kejahatan menurut hukum dapat dinyatakan sebagai perilaku 

yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan 

pedoman hidup bermasyarakat. 

 

Istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, 

namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada 

pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan kejahatan itu bersumber dari nilai-

nilai dalam kehidupan masyarakat. Masalah kejahatan selalu merupakan masalah 

yang menarik, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan dewasa ini. Dari sisi pemahaman ini seolah tidak 
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adil dan tidak menunjukkan rasa empati pada korban kejahatan tersebut. Sejak 

Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan 

hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang 

terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat 

ekonomi materiil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman 

dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi 

yang dinamis, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim 

ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, serta meningkatkan dan 

menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum. 

Diadakan kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum 

dalam melakukan tugas masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak 

hukum sesuai dengan fungsi penegak hukum dalam rangka meningkatkan citra 

dan wibawa aparat penegak hukum serta meningkatkan pelayanan hukum kepada 

masyarakat yang memerlukan.  

 

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, sehingga memerlukan penanganan 

yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 

perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung 

oleh berbagai sumber daya lainnya, serta peningkatan tindakan penegakan hukum 

guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. 

Hal ini tetuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 46 Tahun 

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
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Korupsi mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana 

lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negative yang 

ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan sangatlah 

menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius tindak 

pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, 

membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik serta dapat 

merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini 

seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita 

menuju masyarakat yang adil dan makmur. 

 

Disejumlah negara berkembang korupsi telah melekat dalam sistem. Korupsi 

dapat menyangkut janji, ancaman, atau keduanya, dapat dimulai pegawai negeri 

abdi masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan, dapat melibatkan jasa 

yang halal maupun yang tidak halal, dapat terjadi diluar maupun di dalam 

organisasi pemerintah. Batas-batas korupsi sulit dirumuskan tergantung pada 

kebiasaan maupun undang-undang setempat. Sejarah panjang pemberantasan 

korupsi di Indonesia telah di mulai sejak awal-awal kemerdekaan, Namun 

kenyataannya korupsi semakin menjadi-jadi. Korupsi di Indonesia sudah sampai 

pada titik nadir, titik yang tidak dapat ditolelir lagi. Korupsi telah begitu mengakar 

dan sistematis, sampai-sampai disebut telah membudaya di bangsa ini. 

 

Sedangkan berbagai kalangan berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah 

menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah 

menjadi sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Korupsi adalah kejahatan biasa, tetapi di Indonesia dianggap luar biasa, sebab 
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5mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kejahatan 

menjadi luar biasa karena komulasi dampak yang ditimbulkan dan reaksi 

masyarakat. Bila korupsi dijadikan extra ordinary crime ( kejahatan luar biasa ), 

implikasinya menjadi pemberantasan dan cara luar biasa dalam menangani 

korupsi. Kemungkinan timbul kondisi yang berlebihan yang bisa mengganggu 

kehidupan berbangsa dan bernegara, penegak hukum mempunyai kekuasaan yang 

luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru 

dicurigai korupsi. 

 

Pelaksanaan persidangan harus bersikap adil dan jujur guna melaksanakan 

persidangan yang bersih tanpa adanya maksud-maksud tertentu didalam proses 

peradilan tersebut. Sebagaimana didalam setiap persidangan diharapkan berjalan 

dengan baik tanpa adanya pihak-pihak yang menutupi atau menghambat atau 

merintangi suatu proses peradilan dengan maksud dan tujuan tertentu. 

 

Sebuah contoh yang sering diketahui adanya kerjasama antara berbagai pihak 

yang berkerjasama untuk menutupi dan merintangi proses peradilan tindak pidana 

korupsi, baik itu tindakan dari tersangka itu sendiri ataupun dari oknum-oknum 

tertentu yang pada akhirnya tindakan tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian 

hukum. 

 

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) 

yang merupakan salah satu faktor penyebab kehancuran perekonomian di 

Indonesia. Praktek korupsi kini terjadi dimana-mana baik di Lembaga Pemerintah, 
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun unsur lembaga lain yang 

menguntungkan pribadi atau kelompok.
2
 

 

Proses peradilan tindak pidana korupsi para pelaku tindak pidana korupsi 

mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, tetapi 

didalam proses peradilan korupsi tidak sedikit orang yang dengan sengaja 

menghambat atau merintangi proses peradilan tersebut dengan berbagai cara 

sehingga menghambat proses peradilan dikarenakan adanya kepentingan-

kepentingan tertentu, oleh karena itu peran saksi diharuskan memberikan 

keterangan yang sebenarnya tentang apa yang ia lihat, dengar dan ketahui dengan 

sebenar-benarnya. Hal ini dapat dilihat melalui perkara korupsi Gayus Tambunan, 

dimana ia melakukan tindakan menyuap Jaksa Cirus Sinaga dan Penasehat 

Hukum Haposan Hutagalung untuk mengubah rencana hukuman yang akan 

dibacakan jaksa pada sidang di Pengadilan Negeri Tangerang.
3 

 

Tidak sedikit kasus tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sulit dikarenakan 

ketidak jelasan keterangan saksi. Saksi merupakan unsur penting didalam suatu 

proses peradilan, saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran didalam 

suatu proses peradilan. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menempatkan keterangan saksi 

diurutan pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di dalam suatu peradilan. 

 

Seorang yang mengetahui proses terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini 

saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dia lihat, 

                                                                 
2
 Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, Ghalia Indonesia, hlm. 143 
3
 Http://nasional.kompas.com/read/2010/11/12/1931486/Jaksa.Cirus.Sinaga.Tersangka di unduh 

pada hari kamis tanggal  4 Juni 2015 
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7dia dengar dan dia alami sendiri dengan sebenar-benarnya dan tentunya harus 

didukung dengan apa yang menjadi alas an atau bukti dari apa yang diterangkan 

yang berasal dari apa yang dia ketahui. Oleh karena itu setiap saksi diwajibkan, 

menurut cara agamanya bersumpah atau beerjanji bahwa ia akan menerangkan 

yang sebenarnya. 

 

Undang-Undang mengharapkan dan menuntut seorang saksi untuk memberikan 

keterangan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi , saksi mungkin dipengaruhi oleh 

motivasi yang sulit diketahui hakim. Mungkin saksi mempunyai kepentingan 

pribadi dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, sehingga membuat dia 

cendrung memberikan keterangan palsu dan bohong atau merintangi proses 

peradilan tersebut. Namun, terkadang bagaimanapun pandainya menyusun kata-

kata bohong dan palsu, sering kebohongan dan kepalsuan itu tidak dapat 

disembunyikan. Tapi tidak sedikit juga tindakan merintangi suatu proses 

persidangan tindak pidana korupsi, dilakukan oleh oknum-oknum tertentu baik 

dari kalangan penegak hukum, pemerintah, atau para politisi. Dikarenakan mereka 

memiliki kepentingan-kepentingan atau keterlibatan didalam perkara tersebut. 

 

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan manusia pada umumnya telah mempunyai 

modal dasar bertindak untuk menguntungkan dirinya sendiri (subyektif), maka 

harus ada sarana pemaksaan untuk menjamin bahwa dia tidak akan bertindak demi 

keuntungannya sendiri. Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 

Tahun 2001 mengatur tentang tindakan pidana lain yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi sebagai berikut: 
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Setiap seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau 

menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau 

terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan 

pidana penjara paling sedikit 3(tiga) tahun dan paling lama 12(dua belas) 

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah). 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian 

dengan judul: “Analisis Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Mencegah Dan 

Merintangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi” 

 

B. Permaslahan dan Ruang lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di kemukakan 

dalam skripsi ini adalah: 

1. Apakah sanksi pidana terhadap perbuatan merintangi proses peradilan tindak 

pidana korupsi? 

2. Apakah faktor penghambat penerapan sanksi hukum merintangi proses 

peradilan tindak pidana korupsi? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam topik 

penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang ruang lingkupnya 

membahas sanksi hukum terhadap perbuatan mencegah dan merintangi atau 

mengagalkan proses penyidikan terhadap penyidikan tindak pidana korupsi dan 
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faktor penghambat penerapan sanksi pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, 

penelitian dilakukan pada tahun 2016 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan perbuatan mencegah dan 

merintangi atau mengagalkan proses peradilan terhadap penuntutan pengadilan 

tindak pidana korupsi. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap 

pelaku yang merintangi proses peradilan tindak pidana korupsi. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya 

pengetahuan ilhu hukum pidana tentang sanksi hukum terhadap perbuatan 

mencegah dan merintangi atau mengagalkan proses proses peradilan tindak 

pidana korupsi. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau 

sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai, sanksi-

sanksi hukum terhadap perbuatan mencegah dan merintangi atau 

mengagalkan proses penyidikan terhadap penuntutan pengadilan tindak 

pidana korupsi. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah, “Konsep yang merupakan 

abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan”.
4
 

 

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan 

dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai 

tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui 

bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara 

(pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. 

 

Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (Kebijakan Hukum Pidana) adalah 

suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk 

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk 

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga 

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada 

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. 

 

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam 

hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir 

memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana 

                                                                 
4
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.3 
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beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme 

pelaksanaan pidana. 

 

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan 

hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana 

diarahkan pada konkretisasi,operasionalisasi, atau funsionalisasi hukum pidana 

material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum 

pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan 

tindakan-tindakan. 

 

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan, konsep pengaruh berarti sikap tindak 

atau perilakuyang berkaitan dengan suatu kaidah konsep hukum, yang isinya 

berupa larangan, suruhan, atau kebolehan, tanpa mempersoalkan apakah yang 

yang menjadi tujuan pembentuk hukum. Akan tetapi kenyataanya, terdapat konsep 

pengaruh positif atau efektifitas, yang tergantung pada tujuan dan maksud suatu 

kaidah hukum.
5 

 

Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya untuk seorang 

tersangka pidana korupsi saja melainkan oknum-oknum tertentu yang dengan 

sengaja mencegah, memberiakan keterangan palsu, merintangi, atau 

menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun 

parasaksi dalam perkara korupsi, dengan tujuan dan maksud-maksud tertentu. 

 

                                                                 
5
 Ibid, hlm.7. 
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2. Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah.
6
 Agar dapat memberikan kejelasan yang mudah untuk 

dipahami, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini: 

a. Analisis adalah suatu teknik analisa data yang dilakukan dengan cara 

menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa.
7
 

b. Hukum Acara Pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan 

mempertahankan hukum pidana materiil.
8
 

c. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami dan diketahuinya. ( Pasal 1 angka (26) 

KUHAP). 

d. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam setiap perkara pidana 

yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa atau suatu tindak 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami dan diketahuinya 

dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ( Pasal 1 angka (27) 

KUHAP). 

                                                                 
6
  Op.Cit,. 1986. hlm. 2 

7
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hlm 22 
8
 J.T.C Simorangkir, Rudi Erwin dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 66 



13 

e. Sanksi pidana merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, 

undang-undang, norma-norma hukun dan sebagai suatu pertanggungjawaban 

hukum seseorang atas setiap tindakannya. 

 

Perbuatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dengan sengaja mencegah, 

merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung 

penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka 

atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika 

penulisan disusun sebagai berikut : 

a. PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, 

kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan 

dalam membahas skripsi ini, serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisikan uraian tentang dasar teori yang mendukung dalam 

pembahasan yang terdiri dari pengertian perbuatan mencegah dan merintangi 

atau mengagalkan proses penyidikan terhadap penuntutan pengadilan tindak 

pidana korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang 

akan ditempuh dalam melakukan penelitian dengan pendekatan masalah, 

sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis 

data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang dirumuskan, 

yaitu analisis sanksi hukum terhadap perbuatan mencegah dan merintangi 

atau mengagalkan proses penyidikan terhadap penuntutan pengadilan tindak 

pidana korupsi. 

V. PENUTUP 

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tindak Pidana Korupsi 

1. Istilah Korupsi 

Didalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” yang dari bahasa latin: 

corruptio yang artinya penyuapan; corruptore yaitu merusak. Gejala dimana para 

pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya 

penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. 

 

Korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus. Corruption berasal 

dari kata corrumpere, suatu kata lain yang lebih tua. dari bahasa latin itulah turun 

ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Perancis yaitu 

corruption; Belanda yaitu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke 

bahasa Indonesia yaitu korupsi.
9
 

 

Korup mengandung arti busuk, palsu, suap, buruk, rusak, suka menerima uang 

sogok, menyelewengkan uang/barang milik Perusahaan atau Negara, menerima 

uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, penyelewengan 

atau penggelapan uang Negara atau perusahaan sebagai seseorang bekerja unruk 

keuntungan pribadi atau orang lain.
10 

                                                                 
9
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hlm 25 
10

 J.T.C Simorangkir, Rudi Erwin dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 126 
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Secara harfian korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika 

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu 

dikarenakan korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, 

jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam 

jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga 

atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. 

 

Keadaan demikian akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan 

kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera. 

Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang 

menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan 

terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau 

menghancurkan lembaga sosial politik saja tetapi juga penegakan hukum. 

 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan 

tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, 

maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara 

tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 

Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut : “Setiap orang 

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonoman negara.” 
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Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, menyatakan : 

“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. 

 

Dalam pengertian yuridis, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan batasan tentang pengertian 

Tindak Pidana Korupsi dengan cakupan yang lebih luas sehingga meliputi 

berbagai tindakan termasuk tindakan ”penyuapan”, yang dapat dipahami dari 

bunyi teks pasal-pasalnya, kemudian mengelompokannya ke dalam beberapa 

rumusan delik. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum 

dalam rangka pemberantaan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk 

pencegahan (preventif) maupun tindakan (represif). 

 

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu dapat dibedakan dari 2 segi, 

yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. 

 

Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah : 

1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara; 

2) Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana karena jabatn atau 

kedudukannya; 
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3) Memberi hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang 

pada jabatan atau kedudukannya; 

4) Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat; 

5) Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya berbuat atau 

tidak berbuat; 

6) Memberikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya; 

7) Sengaja membiarkan perbuatan curang; 

8) Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga. 

 

Sedangkan korupsi pasif, antara lain : 

1) Menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat; 

2) Menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan 

curang; 

3) Menerima pemberian hadiah atau janji; 

4) Adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan 

sesuatu; 

5) Menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya. 

 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Korupsi adalah 

perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan 

dan bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan perundang-undangan. 
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2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang 

berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan 

perundang-undangan. 

 

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 jo Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001. 

Tindak pidana korupsi memiliki pengertian yang hampir sama dengan korupsi, 

tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31. Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: 

 

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999). 

2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau 

korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). 

3) Setiap orang tau pegawai negeri sipil/penyelenggara Negara yang member 

atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebeut 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 

dengan kewajibannya atau member sesuatu kepada pegawai negeri atau 
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penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam 

jabatannya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). 

4) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan 

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 

untuk diadili, dan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang 

menrut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat 

untuk menghadiri siding dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau 

pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan 

kepada pengadilan untuk diadli. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001). 

5) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan sebagai berikut: 

a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual 

bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan 

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, 

atau keselamatan Negara dalam keadaan perang; 

b. Setiap orang yang berugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan 

bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keamana orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang; 

c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara 

dalam keadaanperang; atau 
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Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 

sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keselamatan Negara dalam keadaan perang; 

e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang 

yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau Negara dalam 

keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam 

keadaan perang. 

6) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan 

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 

sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 

jabtannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau 

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan 

tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). 

7) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara 

waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus 

untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001). 

8) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara 

waktu, dengan sengaja (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
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menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat 

dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan 

atau, membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena 

jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 

tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, 

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 

tersebut. 

9) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji 

padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

karena kekuasan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau 

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada 

hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001). 

10) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan sebagai 

berikut: 

a) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau 

janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut 

diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 

b) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan 

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
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kewajibannya; Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui 

atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 

c) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 

hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang 

akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada 

pengadilan untuk diadili; 

d) Pegawai negeri atau penyelanggara Negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau 

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau 

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 

e) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum, seolah-olah 

pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kas umum tersebut 

mempunyai utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut 

bukan merupakan hutang; 

f) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-

olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal 

tersebut bukan merupakan hutang; 
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g) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan 

tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak 

pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau 

h) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak 

langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau 

persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau 

sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 

11) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap 

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang 

berlawanan dengan tugasnya, (Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 

2001). 

12) Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri 

dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya, atau oleh pemberian hadiah atau janji dianggap melekat pada 

jabatan atau kedudukan (Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001). 

13) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas 

menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut sebagai 

tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

ini (Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999). 

 

B. Perbuatan Mencegah Atau Merintangi Proses Peradilan Tindak Pidana 

Korupsi 

Didalam tindak pidana pidana korupsi terdapat beberapa tindakan pidana lainnya 

seperti mencegah dan merintangi atau mengagalkan proses pengadilan tindak 

pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hal ini tertera 



25 

didalam Undang-Undang Nomor 31 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

yang merumuskan mengenai tindakan pidana lain yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 31 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 

mengenai Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi 

telah diatur di dalam beberpa pasal yaitu; 

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Pekara Korupsi . 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001: 

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau 

menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau 

terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.” 

 

Untuk menyipulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut 

pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur; 

a. Setiap orang; 

b. Dengan sengaja; 

c. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan; 

d. Secara langsung atau tidak langsung; 

 

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi 

dalam perkara korupsi. 
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2. Tersangka Tidak Memberikan Keterangan Mengenai Kekayaannya. 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001: 

“Setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau 

Pasal 36 yang dengan sengaja tidak member keterangan atau member 

keterangan yang tidak benar” 

 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 ini, harus dikaitkan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

 

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana menurut 

Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur; 

a. Tersangka; 

b. Dengan sengaja; 

c. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; 

d. Tentang keterangan harta bendanya atau harta harta benda isteri/suaminya atau 

harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang 

diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana 

korupsi yang dilakukan tersangka. 

 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001: 
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“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib member keterangan 

terhadap seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan 

harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga 

mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

tersangka.” 

 

3. Bank Yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka. 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001: 

“Setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau 

Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi 

keterangan yang tidak benar” 

 

Rumusan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 ini, harus dikaitkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

 

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindakan pidana menurut 

Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur : 

a. Orang yang ditugaskan oleh Bank; 

b. Dengan sengaja; 

 

Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu entang keadaan 

keuangan tersangka atau terdakwa. 
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Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 menjelaskan sebagai berikut: 

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 

pengadilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta 

kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa; 

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagimana dimaksud dalam ayat (1) 

diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap; 

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk 

memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga 

hasil korupsi; 

 

Dalam hail pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti 

yang cukup, atas penyidikan, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga 

mencabut pemblokiran. 

 

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat 

menghambat suatu proses peradilan tindak pidana korupsi baik diketahui maupun 

tidak diketahui. 
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C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan 

yang telah dilakukan. Roeslan saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban 

pidana adalah suatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana atau 

tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih 

dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.
11 

 

Masalah pertanggungjawaban ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada 

umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang 

bersangkutan. Namun dalam kenyataannya untuk memastikan siapa si pembuat 

tindak pidana tidaklah mudah, karena untuk menentukan siapa yang bersalah 

dalam suatu perkara harus sesuai dengan system yaitu sitem peradilan pidana. 

 

Hal apakah pertangungjawaban itu diminta atau tidak, ini merupakan persoalan 

kedua. Tentu tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk 

memutuskan apakah itu dirasa perlu atau perlu menuntut pertanggungjawaban 

tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya telah 

dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk suatu tindak pidana yang 

bersangkutan. 

 

Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang 

berkepentingan. jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak 

mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan, pertanggungjawaban pidana 

                                                                 
11

 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan PertanggungjawabanPidana. Angkasa, Jakarta, 1981, hlm. 

80 
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tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu 

harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas 

hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan 
12

 

 

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah berkaitan dengan kesalahan 

yang dilakukan seseorang, Van Hamel mengatakan bahwa; 

“Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychhologis, 

perhubungan antara keadaan sipembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik 

karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum 

(schuld is de verantwoordelijkheid rechtens)” 

 

Maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan suatu perbuatan, 

itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan dalam hal 

ini bukamlah pencelaan berdasarkan kesusilaan, (ethische schuld) melaikan 

pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku (verantwoordelijekheid rechtens) 

seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel.
13 

 

Menurut Simons, pengertian kesalahan adalah :
14 

 “Keadaan Pscychis yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan 

perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat 

dicela karena perbuatanya tadi” 

 

 

                                                                 
12

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 73 
13

 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan PertanggungjawabanPidana. Angkasa, Jakarta, 1981, hlm. 

113 
14

 Ibid,. hlm. 150 
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Bentuk kesalahan untuk dapat dipidana ada dua macam, yaitu: 

a. Kealpaan (culpa) adalah kekurangan pengertian terhadap objek itu dengan 

tidak disadari; 

b. Kesengajaan (dolus) adalah kesedian yang disadari untuk memperkosa suatu 

objek yang dilindungi oleh hukum.
15

 

 

Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu : 

a. Kesengajaan dengan maksud; 

b. Kesengajaan dengan keharusan; 

c. Kesengajaan dengan kemungkinan.
16

 

 

Adanya keslahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa 

haruslah: 

a. Melakukan perbuatan pidana; 

b. Mampu bertanggungjawab; 

c. Dengan sengaja atau kealpaan; 

d. Tidak adanya alasan pemaaf.
17

 

 

Menurut Simons kemampuan bertanggung jawab ialah:
18 

“Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan 

psycis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya 

pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya”. 

 

                                                                 
15

 Ibid,. hlm. 128 
16

 Ibid,. hlm. 123 
17

 Ibid,. hlm. 184 
18

 Ibid,. hlm. 85 
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Lebih lanjut dikatakan Simons, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya 

sehat, yakni: 

a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 

bertentangan dengan hukum; 

b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut. 

 

Orang yang mampu bertanggung jawab harus mempunya 3 syarat, yaitu : 

a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya; 

b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam 

pergaulan masyarakat; 

c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. 

 

Menurut Van Hamel:
19 

“Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psycis 

dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan : 

a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; 

b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan 

masyarakat ridak diperbolehkan; 

c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya 

itu”. 

 

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang 

sebelumnya harus dipenuhi, yaitu : 

1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum); 

                                                                 
19

 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 

hlm. 55 
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2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas 

perbuatannya (unsur kesalahan). 

 

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 

menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana 

apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan didalam Undang-

Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi 

pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya pakah dapat 

dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dengan demikian seseorang 

dijatuhi pidana harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pidana dan 

pertanggung jawaban hukum pidana. 

 

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertangungjawab 

seseorang terhadap kesalahan akibat melakukan atau tidak melakukan perbuatan 

yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat dan 

tidak patut menurut perundangan masyarakat. 

 

Melawan hukum dan kesalahan merupakan unsur-unsur peristiwa pidana atau 

perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdahapat hubungan yang erat. 

Sehingga demikian perbuatan pidana dan kesalahannya merupakan faktor yang 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana. 

 

Berdasarkan batasan di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

pertanggungjawaban pidana, adalah keadaan yang dibebankan kepada seseorang 
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unutk menerima atau menanggung akibat-akibat atau efek yang ditimbulkan dari 

suatu tindakan perbuatan yang dilakukan. 

 

Menurut Soedarto untuk kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya ia dipidana 

harus memenuhi unsur-unsur:
20

 

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat; 

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan 

atau kelalaian; 

3. Tidak adanya alasan menghapus kesalahan atau pemaaf 

 

Keadaan batin seseorang melakukan perbuatan (tindakan) merupakan masalah 

kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvarbaarheid) yang merupakan dasar 

penting untuk adanya suatu keslahan. Sebab keadaan jiwa terdakwa harus sehat 

atau normal sehingga diharapkan dapat mengatur tingkah laku nya sesuai dengan 

pola yang dianggap baik dalam masyarakat. Jika keadaan jiwanya normal, 

fungsinya pun normal, bagi orang yang kondisi kejiwaannya tidak normal tidak 

ada gunanya diadakan pertanggungjawaban, meraka harus dirawat dan dididik 

dengan cara yang tepat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP, yaitu: 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 

penyakit, tidak dipidana; 

(2) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena 

                                                                 
20

 Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hlm. 91 
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penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke 

rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; 

(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Negeri. 

 

Dalam hal ini delik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Delik dolus yakni perbuatan – perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan; 

2. Delik culpa yakni perbuatan – perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan. 

 

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, pada delik-

delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus 

dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditunjukan kepada:
21

 

a. Tindakan-tindakan, baik tindakan untk melakukan sesuatu maupun tindakan 

untuk tidak melakukan sesuatu; 

b. Tindakna untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-

undang; 

c. Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan. 

 

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan pleh pelaku, 

karena pelaku telah melakukan suatu kesalahan yang menurut aturan dasar hukum 

pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang atau badan hukum); 

2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif); 

3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa); 

                                                                 
21
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hlm. 284 
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4. Mampu bertangggungjawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan 

pembenar); 

5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas). 

 

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus 

ditanggung oleh siapa saja yang bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang 

selaras dengan hukum atau bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidan 

adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima dan dibayar atau ditanggung 

seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung. 

Untuk dapat dipidana maka perbuatan yang dimaksud tentu saja harus memenuhi 

terlebih dahulu criteria atau unsur-unsur pidana. Apabila perbuatan memenuhi 

unsur-unsur pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat diminta 

pertanggungjawaban pidana secara yuridis. 

 

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan 

pembuat (subyek hukum) atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. 

Persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan 

persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana atas tindak pidana). Adanya 

pertanggungjawaban pidana ini pertama-tama harus dipenuhi syarat objektif, yaitu 

perbuatannyatelah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. 

Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana haruslah dipenuhi 

asas legalitas, yaitu harus ada sumber hukum (sumber legalitas) yang jelas, baik 

dibidang hukum pidana material atau substantive maupun hukum pidana formal.
22

 

 

                                                                 
22

  Op.Cit,. hlm. 91 



37 

Melihat pengertian-pengertian di atas, maka dapat dialihkan bahwa yang 

dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah suatu penderitaan atau 

siksaan yang diterima dan dipikul oleh seseorang akibat dari tindak kejahatan, 

kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya, sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan dan hukum pidana yang mengaturnya. 

 

Pertanggungjawaban pidana ini oleh karena berkaitan dengan unsur subyektif 

pelaku, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan faktor ada atau tidaknya 

kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbutan 

yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhirnya dapat berupa pernyataan bahwa 

tidak diketemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada 

kesalahan dari pelakunya, namun bias juga diketemukan unsure melawan hukum 

dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelaku. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan 

menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, 

konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara 

pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan 

yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teoro-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, 

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang 

ada dalam praktet dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan 

secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya 

wawancara. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

meliputi buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 

resmi dan seterusnya, yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian adalah : 

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

 

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan pembuktian dan alat bukti dalam 

perkara pidana. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan 

ensiklopedia. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan di duga. 

Dalam penelitian ini populasi adalah penegak hukum pidana yang mencangkup 

aparat penegak hukum dalam tahap formulasi dan aplikasi, yaitu Jaksa penuntut 

umum, hakim. (Masri Singarimbun, 1989 : 152) 

 

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi, dalam 

menentukan sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses 

penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. 

 

Dalam menentukan sample, penulis menggunakan metode purposive sampling, 

yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan 

tujuan yang ingin diperoleh melalui informan, maka yang dijadikan sample 

sebagai responden adalah sebagai berikut : 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung    2 orang 

Kepolisian Tindak Pidana Korupsi di Polda Lampung   1 orang 

Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung  1 orang 

Jumlah          4 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Data Sekunder 

Dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis literature dan 

dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat 

pernyataan-pernyataan. 

b. Data Primer 

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan 

responden sehubungan dengan faktor-faktor penyebab dan pertanggung 

jawaban seseorang yang merintangi proses peradilan tindak pidana 

korupsi. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi 

dokumentasi maupun yang diperoleh melalui studi lapangan, maka diolah dengan 

cara berikut : 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai 

kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari 

kekurangan dan kesalahan. 

b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-

tiap pokok bahasan secara sistematis. 
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E. Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya 

menguraikan data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat 

(deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, 

yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan 

hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif , yaitu cara berpikir yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu 

kesimpulan bersifat khusus. 

 

 

  



 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kebijakan penal terhadap seseorang yang merintangi proses peradilan korupsi 

telah diatur di dalamUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, telah 

mengatur mengenai tindakan lain yang berkaitan dengan korupsi mengenai 

hal yang merintangi, mencegah, atau menggagalkan secara langsung atau 

tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi. 

 

Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 29 yang terdapat pada Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tidak hanya untuk seorang tersangka pidana korupsi saja melainkan oknum-

oknum tertentu yang dengan sengaja mencegah, memberiakan keterangan 

palsu, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap 

tersangka atau terdakwa ataupun parasaksi dalam perkara korupsi, dengan 

tujuan dan maksud-maksud tertentu. 
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2. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang merintangi proses peradilan 

tindak pidana korupsi telah diatur dalamPasal 21 dan Pasal 22 Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah 

mengatur dengan jelas mengenai, pertanggungjawaban pidana bagi seseorang 

yang dengan sengaja merintangi suatu proses peradilan tindak pidana korupsi. 

 

Bila diketahui bahwa tindakan merintangi suatu proses peradilan tindak 

pidana korupsi, direncanakan oleh tersangka pelaku tindak pidana korupsi itu 

sendiri, maka tindakan yang dilakukan oleh tersangka tersebut dapat 

memperberat hukuman yang akan diterima oleh tersangka tersebut. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka demi kebaikan dimasa yang akan datang dapat 

penulis berikan beberapa saran : 

1. Hukum Acara Pidana Indonesia dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. telah mengatur 

beberapa hal yang cukup baik terutama untuk menerapkan tindak pidana 

korupsi. Sehingga selama peraturan yang ada masih dapat mengatur dan 

mengisi kekosongan hukum, haruslah dipergunakan secara maksimal oleh 

polisi, jaksa maupun hakim. 

2. Bagi masyarakat hendaknya bersama-sama berperan aktif membantu upaya 

pemerintah dengan melaporkan tindakan-tindakan yang merintangi proses 

peradilan korupsi, yang diketahui bahwa tindakan tersebut 

mengganggujalannya suatu proses peradilan. 
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3. Pemidanaan terhadap seseorang yang merintangi atau menghalangi suatu 

proses peradilan tindak pidana korupsi, harus lebih ditegakkan dengan 

maksud agar mengurangi suatu tindakan pidana yang menyebabkan 

lambannya suatu proses peradilan. 
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Karakteristik 

Sebelum diuraikan tentang hasil penelitian yang telah di uraikan oleh penulis, maka 

terlebih dahulu akan diuraikan mengenai karakteristik responden. Dengan diuraikannya 

kareteristik para responden tersebut , maka akan memberikan gambaran mengenai 

responden yang dijadikan sumber informasi terhadap penelitian skripsi yang dilakukan 

oleh penulis. Sehingga dapat diketahui, penelitian yang telah dilakukan diperoleh dari 

responden yg dapat dipercaya kebenarannya. 

Adapun karakteristik informan yang dijadikan sumber informasi adalah : 

1. Nama  : Firganefi S.H,M.H 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan  : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung 

Pendidikan : Magister Hukum (S2) 

 

2. Nama  : Diah Gustiniati S.H,M.H 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan  : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung 

Pendidikan : Magister Hukum (S2) 

 

3. Nama  : Sofyan Hadi SH.,MH 

Jenis Kelamin : Laki Laki 

  Jabatan                  : Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 

Tinggi Lampung 

Pendidikan : Magister Hukum (S2) 



4. Nama  : AKBP. Agus Sudarno SH.,M.H (Ajun Komisaris Besar  

  Polisi) 

Jenis Kelamin :  Laki Laki 

Jabatan          : Kepala Reserse Kriminal Khusus Kasubdit III atau Tindak                    

Pidana Korupsi  

Pendidikan : Magister Hukum (S2) 

 

Penentuan responden ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa para responden dapat 

mewakili dan menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.Jawaban yang 

diberikan oleh penulis berdasarkan pengetahuannya, sehingga dalam penelitian ini dapat 

diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 


