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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Korupsi adalah memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan cara 

merugikan pihak ketiga dan ini merupakan permaslahan yang muncul sejak 

berdirinya negara-negara di dunia. Hal ini menjadi cukup serius dialami suatu 

negara karena dampaknya sangatlah luar biasa karena mampu merugikan 

keuangan suatu negara dan dibilang menjadi momok yang menakutkan, sebagai 

salah satu bentuk tindak pidana dalam ruang lingkupnya sekarang ini serta 

memiliki metode yang dibilang lebih modern dan bahkan belum ada sejarah pada 

manusia sebelumnya.  

Tindak pidana korupsi merupakan masalah besar yang selalu menjadi sorotan dan 

sekaligus keprihatinan masyarakat. Tidak hanya keprihatinan nasional, tetapi juga 

menjadi keprihatinan dunia internasional. Dalam resolusi tentang “corruption in 

government” yang diterima kongres PBB ke-8  mengenai “the Prevention of 

Crime and the Treatment of Offenders”di hanava (cuba) tahun 1990, dinyatakan 

bahwa: “Korupsi di kalangan pejabat public (corrupt activities of public official)” 

dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah” 

( Barda Nawawi Arief,14:1998 ) 

 

Perilaku korup ini terdapat di negara yang menganut paham demokrasi terutama 

negara diktator  militeristik, dalam setiap tahap pembangunan system ekonomi 

dari negara kapitalis terbuka yang pernah terjadi dinegara Indonesia pasca 
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kemerdekaan diera demokrasi terpimpin era Presiden Soeharto pada tahun 1956 

sampai 1998. 

 

Di Indonesia sendiri korupsi sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk, seperti 

yang terjadi masa kolonial Belanda pada waktu itu korupsi menjadi salah satu 

ancaman bobroknya birokrasi dan tata pemerintahan bahkan korupsi telah mampu 

menghancurkan hubungan persekutuan dagang kompeni (VOC) dan kemudian 

menjadi semacam peninggalan setelah terbentuknya negara kesatuan republik 

Indonesia korupsi kembali menyebar dalam pemerintah baik pemerintahan pusat 

maupun pemerintah daerah yang semakin merata. Banyak berbagai cara 

digunakan untuk menggalakan pemberantasan tindak pidana korupsi guna 

menjaga stabilitas ekonomi serta wajah birokrasi yang terbentuk, bahkan karena 

begitu ganasnya virus korupsi di indonesia sehingga mampu menurunkan sebuah 

rezim yang sedang berkuasa. 

 

Dengan kondisi yang demikian pasca runtuhnya pemerintah orde baru yang 

berkuasa, indonesia mulai membenahi diri untuk memulai membangun Negara 

Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Berbagai usaha-usah serta cara-cara digunakan untuk mencegah ataupun 

menanggulangi permasalahan tersebut. Demikian halnya dengan  konteks regulasi 

yang perlu adanya pembaharuan peraturan-peraturan yang ada karena hal ini 

memiliki kelemahan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi secara 

khusus. 

 

Untuk itu diawal pemerintahan Presiden BJ Habibie di buatlah sebuah Undang-

undang yang memuat tentang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 
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31 Tahun 1999 tentang Pemberantaasan Korupsi menggantikan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang 

diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan tindak pidana 

korupsi sehingga diharapkan mampu memenuhi  kebutuhan hukum masyarakat 

yang secara efektif meminimalisir bahkan mampu mencegah tindak pidana 

korupsi. Selain diundangkanya Undang-undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diganti dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemerintah juga membentuk lembaga yang ber 

fungsi memonitoring keuangan negara seperti BPK dan yang lebih khusus 

menangani masalah tindak pidana korupsi adalah di bentuknya lembaga Komisi 

Pemberantas Korupsi sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. 

 

Tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa 

karena sangat merugikan keuangan serta perekonomian suatu negara, dan 

merupakan suatu pelanggaran terhadap hak -hak sosial dan hak-hak perekonomian 

masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya perhatian khusus untuk 

menanggulanngi permasalahan ini karena pada dasarnya jika hanya menggunakan 

cara-cara konvensional yang sudah ada sangat kurang mampu menekan perbuatan 

tindak pidana korupsi oleh karena itu perlu adanya badan khusus yang secara luas 

menangani permasalahan korupsi. 

 

Terbentuknya KPK pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono tersebut 

diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Komisi yang dimaksud mempunyai tugas 
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dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan 

menyidikan, dan penuntutan, serta memonitoring (diatur dalam Bab II Pasal 6 dan 

Pasal 7) hal ini dimaksud agar kewenangan KPK bukan hanya sebatas di 

pemerintahan pusat akan tetapi perlu sampai ketingkat daerah dikarenakan banyak 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang dalam hal ini 

belum tersentuh oleh KPK. 

 

Berawal dari tindak pidana korupsi yang semakin mengakar dan meluas maka 

banyak diberbagai daerah telah terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh kepala daerah. 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sendiri yang menjadi 

aturan umum dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia 

telah menjelaskan bahwa, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam proses 

peradilan tidak pidana korupsi keberhasilannya sangat tergantung pada alat bukti 

sebagai pemberi petunjuk.  

 

Unsur yang berperan sangat penting dalam penegakan hukum adalah masyarakat, 

selain aparatnya sendiri, serta peraturan pendukungnya. Disini masyarakat dapat 

berperan sebagai pengungkap terjadinya suatu perbuatan yang bertentangan 

dengan norma hukum, artinya masyarakat baik secara individual ataupun sebagai 

kelompok dalam berperan aktif dalam proses hukum sebagai pengamat maupun 

saksi. Semakin berperan aktif masyarakat dalam proses hukum maka penegakan 

hukum akan semakin optimal. 
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Terlepas dari persoalan tersebut diatas, terjadi kasus korupsi dana APBD senilai 

119 miliar yang terjadi di kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung yang 

menyeret pejabat bupati terpilih Hi.Satono,SH ke pengadilan tindak pidana 

korupsi. Berdasarkan putusan yang di bacakan hakim Agung Bernomor 

253/PID.SUS/2012/ MA terdakwa dipidana 15 tahun penjara dan denda sebesar 

Rp.500.000.000 oleh hakim Mahkamah Agung dalam kasasi. Walaupun 

sebelumnya diputus bebas oleh hakim pengadilan negeri tanjung karang karena 

dianggap pelaksanan peradilan yang  dilakukan oleh jaksa penuntut umum 

dinyatakan tidak tepat baik dalam hal penyidikan, pelimpahan berkas perkara 

hingga pemeriksaan di pengadilan serta adanya kelemahan tuntutan jaksa. 

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya 

kedalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul “Analisis 

Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana  

APBD Lampung Timur Di Tingkat Kasasi” (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dana APBD Lampung Timur No.253 

K/PID.SUS/2012/MA) yang dilakukan oleh terdakwaHi.Satono,SH,SP bin 

Hi.Darmo Susiswo. 

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang diungkapkan di atas maka yang menjadi permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 
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1. Apakah yang menjadi dasar  jaksa dalam mengajukan kasasi terhadap 

perkara tindak pidana korupsi dana APBD Lampung Timur ? (Studi Putusan 

Mahkamah Agung No.253 K/PID.SUS/2012/MA) 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana  terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Lam-Tim ? (Studi 

Putusan Mahkamah Agung No.253 K/PID.SUS/2012/ MA ? 

 

2. Ruang Lingkup  

 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka perlu adanya sebuah 

pembatasan yang perlu di kaji dalam penulisan skripsi ini. Yaitu di tekankankan 

pada  dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan 

keputusan serta dasar jaksa dalam mengajukan kasasi. 

C.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

 

Sesuai dengan latar belakang serta permasalahan yang di uraikan diatas maka 

dapat di ketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sebuah 

dasar hukum putusan terhadap pelaku tipikor yaitu : 

a. Untuk mengetahui alasan jaksa dalam mengajukan kasasi terhadap putusan 

bebas dari hakim pengadilan negeri kepada pelaku tindak pidana korupsi. 

b. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

sanksi pidana  terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 

2. Kegunaan Penulisan 

 

a. Kegunaan Teoritis 
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Adapun yang menjadi kegunaan teoritis dalam penulisan skripsi ini adalah, untuk 

menambah dan memperluas ilmu pengetahuan akademik di bidang hukum 

khususnya hukum pidana serta bagi masyarakat umum dalam upaya 

pengembangan teori-teori ilmu pengetahuan hukum pidana. 

 

b.     Kegunaan Praktis  

Dapat memberikan kontribusi atau masukan sebagai bahan pemikiran bagi pihak-

pihak yang memerlukan. 

 

D.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka teoritis 

 

Setiap penelitian perlu adanya kerangka teoritis yang menjadi acuan. Kerangka 

teoritis adalah konsep-konsep yang  merupakan abstraksi dari hasil-hasil 

penelitian dan pemikiran yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi 

terhadap dimensi yang dianggap penting atau relevan oleh peneliti, (Soerjono 

Soekanto:1986 :25) 

 

Kata teoritis adalah bentuk adjective dari kata “teori” teori adalah anggapan yang 

teruji kebenaranya atau pendapat/cara yang tepat untuk melakukan sesuatu atau 

asas hukum yang dijadikan dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai 

suatu peristiwa atau kejadian. Asas-asas  putusan hakim dalam mengadili pelaku 

tindak pidana adalah : 

a) Asas Kebebasan Hakim 
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Asas mengenai kebebasan hakim ini dijamin oleh peraturan perundang-

undangan. Disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 

2004, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia”. 

Pasal 2 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : 

“Mahkamah Agung adalah Pengadilan negara Tertinggi dari semua 

lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari 

pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”. 

Karena itulah dalam melaksankan tugasnya seorang hakim harus bebas 

dari segala campur tangan para pihak yang dapat mempengaruhi 

keputusan hakim, baik intern maupun ekstern sehingga hakim dapat 

dengan tenang memberikan keputusan yang seadil-adilnya. 

b)  Asas Kesamaan (Audi et Alteram Partem) 

Di dalam proses peradilan, para pihak yang berperkara atau bersengketa 

berhak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama demi 

untuk membela dan melindungi hak-hak yang bersangkutan.  

Asas ini juga menghendaki adanya keseimbangan prosessuil dalam 

pemeriksaan. Oleh karena itu hakim tidak boleh menerima keterangan dari 

salah satu pihak saja, hakim harus memberikan kesempatan pada pihak 

lain untuk menyampaikan keterangan atau pendapatnya.  

c) Asas Objektivitas 



9 
 

Asas objektivitas ini dapat kita lihat di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor  4 Tahun 2004, pasal ini menegaskan bahwa “pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak boleh membedakan-bedakan 

orang”. Dengan kata lain hakim tidak boleh memberikan keputusan yang 

memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, hakim harus objektif 

dalam memeriksa dan memberikan putusan.  

Salah satu upaya untuk mewujudkan keobjektivitasan seorang hakim, 

undang-undang menyediakan hak bagi pihak yang diadili, hak tersebut 

adalah hak ingkar, yaitu hak seseorang yang diadili untuk mengajukan 

keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan 

mengadili perkaranya, hal ini terdapat di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004. 

d) Putusan Disertai Alasan (Motiverings Plicht) 

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan 

bahwa segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan 

tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 

untuk mengadili. Oleh sebab itu hakim dalam memutuskan suatu perkara 

harus memberikan pertimbangan yang cukup, hal ini dimaksudkan agar 

hakim tidak berbuat sewenang-wenang. 

Dengan memperhatikan asas-asas umum peradilan, maka diharapkan agar 

proses peradilan dapat tercapai, yaitu membeirakan keadilan dan kepastian 

hukum terhadap suatu peristiwa yang disengketakan para pihak dengan 

putusan pengadilan. Dan diharapkan pula dengan putusan pengadilan yang 
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baik, para pihak yang berperkara akan mendapatkan keadilan serta hak-

hak dan kepentingannya yang dilanggar dapat dipulihkan kembali 

sebagaimana mestinya.  

Setelah menguraikan  tentang asas-asas pertimbangan hakim dalam memutuskan 

suatu perkara atau menjatuhkan pidana maka perlu diketahui dengan adanya asas-

asa tersebut bahwasanya jenis-jenis putusan hakim dapat berupa: 

1) Putusan akhir 

Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa 

perkara di persidangan sampai dengan “pokok perkara”(pasal 182 ayat (3) 

dan(8) Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP) dan pembacaanya di buka untuk umum. 

2) Putusan yang bukan putusan akhir 

Dalam praktek hokum peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan 

akhir dapat berupa “penetapan” atau putusan sela atau sering disebut dalam 

istilah baha belanda “tussen-vonnis” putusan jenis ini mengacu pada 

ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan 

perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan 

keberatan”eksepsi. (Lilik Mulyadi,137:2010) 

 

Terkait dengan jenis putusan itu dapat kita ketahui bahwa setiap putusan yang 

berupa pidana dapat dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana 

atau memenuhi unsur-unsur dapat dipidanaya seseorang. 

Unsur- unsur dapat dipidanya seseorang adalah:  

a.Melakukan perbuatan pidana. 

b.Mampu bertanggung jawab 
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c.Dengan kesengajaan atau kealpaan 

d.Tidak ada alasan pemaaf 

 

Orang yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan masalah ini yakni  

tindak pidana korupsi dalam hal ini yaitu tindakan dengan tujuan menguntungkan 

orang lain atau diri sendiri bahkan dengan adaya koorporasi. 

 

Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau bahkan sarana yang ada pada 

dirinya karena jabatan atau kedudukanya sebagai kepala daerah atau kekuasaan 

lain yang memiliki kewenangan dalam hal pemindah bukukan keuangan daerah 

dan bahkan sangat merugikan keuangan negara bahkan perekonomian pun tidak 

akan berjalan dengan mulus karena terhambatnya pembangunan yang 

menggunakan anggaran yang dikorupsi oleh orang-orang yang berwenang untuk 

mengelolanya. 

Di kabupaten Lampung Timur dana APBD sebesar 119 miliar telah hilang 

karenaadanya pemindah bukuan oleh Bupati lampung timuri Ir.Hi.Satono,SH.SP 

dari Bank Lampung ke Bank Tripanca Setiadana yang kemudian Bank tersebut 

dinyatakan pailit dan ditutup oleh Bank Nasional namun dana tersebut telah 

hilang dan tidak tau kemana mengalirnya. 

 

Hal ini ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah 

dirubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatanya tersebut dengan pidana 

apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 
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waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi pandangan masyarakat menunjukan 

pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh orang 

tersebut. (Roeslan Saleh (1981:84) ) 

 

Masalah ini tergantung pada cara atau perumusan pertanggung jawaban yang 

ditempuh oleh sipembuat Undang-undang sehubungan dengan pertanggung 

jawaban badan hukum selama ini ada bermacam-macam cara perumusan yang 

ditempuh oleh pembuat Undang-undang yaitu: 

a. ada yang merumuskan bahwa yang dapat merumuskan tindak pidana yang 

dapat dipertanggung jawabkan adalah orang, perumusan ini  dianut dalam 

(KUHP) wvs. 

b. ada yang merumuskan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah orang 

atau perserikatan, akan tetapi yang dapat dipertanggung jawabkan adalah 

orang atau pribadi, dan dalam hal perserikatan adalah yang dapat 

dipertanggung jawabkan yaitu (anggota) pengurus, perumusan serupa ini 

terlihat pada ordonasi devisa Undang-undang penyelesaian perburuhan. 

c. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan  maupun yang dapat 

dipertanggung jawabkan adalah orang dan atau perserikatan itu sendiri, 

perumusan serupa ini terlihat pada undang-undang tindak pidana ekonomi, 

subversi dan Undang-undang tindak pidana korupsi (Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 

1999) 

Dalam pembicaran masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai lini 

baik dari sektor swasta maupun pemerintah tentu didalamnya ada istilah unsur 

melawan hukumnya. 
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Dalam hal sifat melawan hukum ada sifat melawan hukum formal dan sifat 

melawan hukum materil. Dalam sifat melawan hukum formal adalah hukum 

tertulis yaitu peraturan Perundang-undangan. Terpenuhinya sifat melanggar 

hukum apabila pelaku melanggar atau bertentangan dengan peraturan Perundang-

undangan (onwetmatigedaad) dalam sifat melawan hukum materil hukum tidak 

hanya hukum tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (unwritteen law). 

Terpenuhinya sifat melawan hukum apabila pelaku melanggar hukum 

(onrechtmatigedaad). 

 

Perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik diancam pidana yang dilakukan 

dalam suatu proses sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sanksi 

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa  bukanlah semata-mata merupakan 

pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa 

merenungkan perbuatan yang dilakukan dan akan menjadi pelajaran bagi 

perbuatan yang dilakukan yang akan datang. 

 

Dalam hal hakim memberikan keputusan sepenuhnya diberi kebebasan untuk 

memberikan dan menentukan suatu hukuman pidana maupun putusan bebas 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan dasar-dasar hukum yang 

meringankan terdakwa bahkan membebaskanya. Maka dengan berlakunya 

KUHAP peranan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan harus dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Kitab undang-undang hukum acara pidana dalam pasaal 244 menyatakan bahwa 

terhadap putusan perkara pidana yang di berikan pada tingat akhir oleh pengadilan 

selain daripada Mahkamah Agung dapat di ajukan permintaan kasasi kepada 
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mahkamah agung kecuai terhadap putusan bebas sedangkan dalam pasal 253 ayat 

(1) menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh mahkamah agunng atas 

permintaan beberaa pihak sebagai mana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 

guna menentukan 

a. apakah benar suatu peraturan hukum tidk diterapkan sebagaimana mestinya 

b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakn menurut ketentuan undang-

undang 

c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya. 

 

Sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Kitap Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) tersebut dapat diketahui bahwa keputusan hakim pada 

pengadilan negeri dapat di ajukan kasasi karena  dinyatakan bukan sebagai bebas 

murni. 

2. Konseptual 

 

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang mengambarakan hubungan 

antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang 

berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti (Soerjono 

Soekanto;1986:32) 

 

Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok  yang dijadikan konsep 

dalam penulisan, sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam 

penafsiran beberapa istilah, hal ini untuk menghindari kesalah pahaman dalam 

penulisan adapun istilah yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan 

sebagainya) untuk mengetahui sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan 

sebagainya. (W.J.S.Poerwadarminta,2006:407) 

b. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 

(Pasal 1 Ayat (11) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 

c. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Badan Peradilan 

yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan 

peradilan tersebut. ( Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman ). 

d. Mahkamah Agung adalah  pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

19945. (Pasal 1 Ayat (2)  Undang–undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

e. Jaksa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanankan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 Ayat (6) huruf a 

KUHAP) 

f. Perkara adalah adalah sesuatu hal yang tidak dapat diselesaikan antara pihak-

pihak serta adanya perselisihan, ada yang dipertengkarkan, dan adapula hal 
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yang disengketakan sehingga penyelesaianya perlu adanya pihak ketiga/orang 

lain.(Abdulkadir Muhammad, 2008:12) 

g. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa 

saja  yang melanggar larangan tersebut, (Moeljatno:1993:54) 

h. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

koorporasi dengan menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang 

ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberarantasan Tindak Pidana Korupsi). 

i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. (Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah). 

j. Lampung timur adalah kabupaten atau daerah tingkat II yang berasal dari 

kabupaten daerah tingkat II lampung tengah dengan pusat pemerintahan di 

sukadana serta otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

lampung (Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lampung Timur). 

k. Kasasi adalah upaya yang dilakukan penuntut umum maupun terdakwa untuk 

tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang( Pasal 1 Ayat (12) KUHAP)  
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E. Sistematika Penulisan  

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan sekripsi ini 

dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka sekripsi ini disusun dalam 5 

(lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. PENDAHULUAN     

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup,   tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan  sistematika 

penulisan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah  latar 

belakang pembuktian, masalah dan dasar hukum dalam membahas  hasil 

penelitian yang terdiri dari: pengertian tindak pidana, dan pengertian tindak 

pidana korupsi,dasar-dasar putusan hakim. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan utuk memperoleh dan 

mengelola data yang akurat, adapun metode yang di gunakan terdiri dari 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur  pengumpulan dan 

pengelolahan data, serta analisis data. 

     

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan 

jawaban tentang pelaksanaan peradilan perkara tindak pidana korupsi, serta 

tuntutan yang di lakukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta  dasar-dasar pembelaan 
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terdakwa begitu juga dengan adanya dasar-dasar putusan hakim dan tuntutan 

jaksa. Serta tindak pidana yang  bertentangan dengan Undang-undang 31 Tahun 

1999  jo Undang-undang  No 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.     

5. PENUTUP  

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang 

berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan 

saran- saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan 

teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelian demi perbaikan dimasa 

mendatang.  

 

 


