
19 
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Putusan Hakim 

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapatlah dikonklusikan 

lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa 

memperoleh kepastian hukum (rech zekerheids) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat 

mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa 

menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, 

melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi 

hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota “sekaligus” 

“puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki, hak asasi manusia; 

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi 

etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. 

Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H., merumuskan bahwa keputusan hakim itu merupakan 

suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang 

menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat 

akibat-akibatnya. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara 

Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah : suatu putusan oleh hakim, sebagai 

pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang 
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dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.  

Ridwan Syahrani, S.H. memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim 

yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk 

menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 

memberi batasan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri 

atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Surat Edaran 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 

1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu 

putusan pengadilan tersebut diucapkan, konsep putusan harus telah dipersiapkan. Hal 

ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang 

diucapkan hakim di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan yang tertulis. 

Putusan hakim harus dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum bila hal 

tersebut tidak dilaksanakan maka terhadap putusan tersebut terancam batal, akan tetapi 

untuk penetapan hal tersebut tidak perlu dilakukan. Setiap putusan hakim harus 

dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua sidang dan panitera yang 

memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan pasal 187 HIR apabila ketua sidang 

berhalangan menandatangani maka putusan itu harus ditandatangani oleh hakim 

anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya, sednangkan apabila 

panitera yang berhalangan maka untuk hal tersebut cukup dicatat saja dalam berita 

acara. 

Berdasarkan pasal 184 HIR suatu putusan hakim harus berisi : 
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a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban. 

b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim. 

c. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara. 

d. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu 

dijatuhkan. 

e. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan. 

f. Tandatangan hakim dan panitera. 

 

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 14/1970, isi keputusan pengadilan selain harus memuat 

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari 

peraturan–peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 

dasar untuk mengadili. Karena begitu kompleksitas dimensi dan subtansi putusan hakim 

tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan 

sempurna terhadap pengertian putusan hakim, akan tetapi, untuk memberikan sekedar 

batasan maka kalau kita bertitik tolak pada pandangangan doktrina, hukum positif/ius 

operatum. Dan asumsi penulis  “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang 

telah dipertimbangan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk 

tertulis maupun lisan” demikian dimuat dalam buku peristilahan hukum dalam praktik 

yang dikeluarkan Kejaksaan Agung  RI 1985 halaman 221. 

Rumusan diatas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata 

‟putusan‟ dan ‟keputusan‟ dicampur adukan. Adapula yang mengartikan „putusan‟ 

(vonis) sebagai vonis tetap‟ (devinitif) (kamus istilah hukum Fockema Andrea) 

rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa 

yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum sedang berlangsung, 

diperlukan kecermatan dalam pembangunan istilah. Mengenai kata ‟putusan‟ yang 
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diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang 

pengadilan. Ada juga yang disebut “interlocutoir” yang diterjemahkan dengan 

keputusan antara atau keputusan sela dan “prevaratoire” yang diterjemahkan dengan 

keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan serta keputusan „professional‟ yang  

diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara‟1 praktik yang dikeluarkan 

Kejaksaan Agung. 

 

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHP Acara Pidana 

Dalam Bab tersebut disebutakan bahwa‟putusan pengadilan‟putusan sebagai: 

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemindanan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 

menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini” Menurut Lilik Mulyadi, Dengan 

berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka ”putusan hakim” itu merupakan: 

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatanya dalam persidangan perkara pidan 

ayang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara 

pidana pada umumnya berisikan amar pemindahan atau bebas atau pelepasan dai segala 

tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian. 

 

B. Macam-Macam Bentuk  Putusan Hakim 

 

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan 

oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara 

gugatan (kontentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai 

hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). 
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Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan: 

a) Putusan bebas (vrijpraak/acquittal) 

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa kontinental lazim disebut 

dengan istilah putusan “vrijspraak” sedangkan dalam rumpun aglo saxon disebut 

putusan ”acquittal”. Pada asasnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa 

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, 

terdakwa dibebaskan dari segala macam tuntutan hukum. Atau singkatnya terdakwa 

tidak dijatuhi pidana.  Jika kita bertitik tolak pada Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 

1981, asasnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP 

yang menentukan bahwa : 

” Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan 

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas” 

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan” 

perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah 

tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 

Kalau konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal 191 

ayat (1) KUHAP beserta penjelasanya menentukan putusan bebas/ vrijspraak dapat 

terjadi apabila tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif  (negatief wettelijke bewijs theorie) sebagaimana 

dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat 
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bukti berupa keterangan terdakwa saja ( Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu 

alat bukti petunjuk saja ( Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). 

Majelis Hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang 

telah terpenuhi, misalnya, adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat 

(1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP). Akan 

tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan 

tardakwa. 

Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak/acquital) kepada 

terdakwa. 

Selanjutnya bila di telaah dari aspek teoritis, hakikatnya bentuk-bentuk putusan 

”bebas/acquittal” dikenal adanya beberapa bentuk, yaitu: 

a. Pembebasan murni atau de”zuivere vrijspraak” dimana hakim membenar 

kan mengenai ”feiten”-nya (na alle noodzakelijke voorbeslissingen met 

juistheid te hebben genomen). 

b. Pembebasan tidak murni atau de “onzuivere vrijspraak” dalam hal “bedekte 

nietigheit van dagvaarding” (batalnya dakwaan secara terselubung) 

atau”perampasan yang menurut kenyataannya tidak dasarkan pada ketidak 

terbuktian dalam surat dakwaan”. 

c. Pembebasan secara alasan pertimbangan pergunaan atau de “vrijspraak op 

grond doilmatigheid ovimeginger” bahwa berdasarkan pertimbangan 

haruslah di akhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak ada hasilnya 

(berustend op de overwenging, dat eed eing gemaakt muet worden aan een 

noodjakelijk op niets uitlopende vervolging”. 
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d. Pembebasan yang terselubung atau de “berdekte vrijksparaak” dimana 

hakim telah mengambil keputusan “feiten” dan menjatuhkan putusan 

“pelepasan dan tuntutan hukum”, padahal menurut HR putusan tersebut 

berisikan suatu “pembebasan secara murni.” 

Dalam praktek peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim di jatuhi hukungan 

“vrijkspraak”, pada hakikatnya amar/diktum putusannya haruslah berisikan: 

“Pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan 

hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, memerintahkan 

terdakwa segera  di bebaskan dari tahanan setelah putusan di ucapkan apabila terdakwa 

di tahan dan pembebanan biaya perkara kepada negara. (Lilik Mulyadi,2010:22) 

b) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van Alle 

Rechtsvervolging) 

Secara fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau 

Onslag van alle rechtsvervolging “di atur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP 

di rumuskan dengan redaksional bahwa :“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 

yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindak  pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.” 

Apabila di konklusikan dan di jabarkan lebih jauh, baik secara teoretis maupun praktik, 

pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala 

tuntutan hukum (onsleg van alle rechtsvervolging) terjadi jika perbuatan yang di 

dakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi 

perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan, misalnya, termasuk 

yurisdiksi hukum perdata adat, atau dagang. Perbuatan yang di dakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala 
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tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (strafuitsluitings-gronden/feitde„axcuse) 

dan alasan pembenar (rechtsvaardigings-grond). 

Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana). 

Keadaan memaksa atau overmacht (Pasal 48 KUH pidana). Pembatalan darurat atau 

noodwer (Pasal 49 KUH Pidana). Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah 

jabatan yang di berikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH pidana). 

Apabila secara intens di perbandingkan antara putusan bebas (Vrijspraak/Acquital) dan 

putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), 

menurut M. Yahya Harahap di tinjau perbandingan tersebut. Di tinjau dari segi 

pembuktian, pada putusan pembebasan, perbuatan yang di lakukan dan di dakwakan 

kepada terdakwa „tidak terbukti‟ secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Jadi, tidak 

memenuhi atas pembuktian undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas 

batas mminimum pembuktian  yang di atur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada 

putusan dari segala tuntutan hukum. Apa yang di dakwakan kepada terdakwa cukup 

terbukti secara sah, baik di nilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun 

dari segi batas minimum yang di atur dalam Pasal 182 akan tetapi, perbuatan yang 

terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana.” Tegasnya perbuatan yang di dakwakan 

dan yang telah terbukti tadi, tidak ada di atur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum 

pidana. Tapi, mungkin terkadang, atau hukum adat.” 

c) Putusan pemidanaan (veroordeling) 

Pada asasnya, putusan pemidanan atau “veroordeling” diatur dalam Pasal 193 ayat (1) 

KUHAP dengan redaksioanal bahwa: 
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Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” 

Apabila dijabarkan lebih intens, detail dan terperinci terhadap putusan pemidanaan 

dapat terjadi jika perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum  

dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan 

(misdrijven) atau pelanggaran (overtredingen) dan dipenuhinya alat-alat bukti dan fakta-

fakta dipersidangan (Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Oleh karena itu majelis 

hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan (veroordeling) kepada terdakwa. 

Dalam praktek peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa 

yuridis. Pertama, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim 

dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan pidana lima tahun 

atau lebih atau tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) 

KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu 

penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam 

tahanan atau membebaskanya jika terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) 

KUHAP). Kedua, sedangkan terhadap lamanya pemidanaan (sentencing atau 

straftoemeting) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk 

menentukan antara pidana minimum dan maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam 

persidangan. Memngenai masalah berat atau ringanya pidana ini merupakan wewenang 

yudex facti yang tidak unduk pada kasasi kecuali apabila yudex facti menjatuhkan 

pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana 

putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1953 k/pid/1988 tanggal 23 Januari 1993. 
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Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas 

maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan 

berarti hakim dapat dengan seenaknya sendiri menjatuhkan pidana tanpa dasar 

pertimbangan yang lengkap. 

Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir terhadap putusan ini, tergugat dapat 

mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat 

putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang. (Lilik mulyadi,2010:219)  

C.  Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 

 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah “gebonden vrijheld” yaitu 

kebebasan terikat /terbatas karena diberi batas oleh Undang-undang yang berlaku dalam 

batas tertentu, hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis 

pidana (starsoort) ukuran pidana berat atau ringanya pidana (strafmaat), cara 

pelaksanaan pidana (straf modus) dan kebebasan untuk menentukan hukum 

(rechtvinding), (Nanda Agung Dewantara,1987:51) 

 

Secara asumtif  peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak 

mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dimasyarakat, sebagai 

mana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang 

menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat: 

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim 

dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusanya mengenai hal-hal 

sebagai berikut: 



29 
 

 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan 

yang telah dituduhkan kepadanya, kemudian 

2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 

itu merupakan suatu tindak pidana dan akibatnya, 

3. Keputusan mengenai pidanaya, apakah memang dapat dipidana. 

(Soedarto:2000:74) 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa segala keputusan pengadilan selain 

harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum 

tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam 

melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang 

diajukan kepadanya dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan 

kepada hukum, dirinya-sendiri ataupun kepada masyarakat luas, tetapi yang lebih 

penting lagi pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan yang 

proposaional tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang 

hendak dicapai. Pedoman pemidanaan (statutory guidelines for sencenting), aturan 

pemidanaan yang berlaku serta keyakinan hakim tersebut dalam menjatuhkan sanksi, 

sehingga terlihat faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sangsi  pidana dalam rangka mengurangi disparitas pidana. (Muladi dan 

Barda Nawawi Arief,1998:67). 

 

D.  Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 

Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi dengan menyalah gunakaan 
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wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya 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 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).    

 

Pengertian korupsi secara gramatikal telah mengalami penyempitan makna, saat ini 

istilah korupsi cenderung hanya diartikan sebatas tindak pidana yang menyangkut 

keungan negara, padahal jika kita melihat pengertian secara umum dari asal mulanya 

istilah tersebut muncul sebenarnya tidaklah demikian, kata korupsi berasal dari bahasa 

latin itulah turunan dari bahasa eropa seperti inggris: coruptions, corupt, perancis 

corruption dan belanda corruptie (korruptie). Dapat kita memberanikan diri bahwa 

bahasa belanda inilah kata itu turun kebahasa indonesia “ korupsi” Korupsi memiliki 

arti harfiah dari kata kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, 

tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau 

memfitnah, meskipun kata coruptions itu luas sekali artinya namun sering corruptions 

dapat dipersamakan artinya dengan penyuapan” kemudian arti kata korupsi yang telah 

diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia disimpulkan oleh 

Poerwadarminta dalam ”Kamus Umum Bahasa Indonesia” Korupsi ialah perbuatan 

yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan 

sebagainya (Poerwadaminta:1976). 

 

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah yaitu tindak 

pidana korupsi APBD Lampung Timur oleh Hi,Satono SH.SP bin Hi, Darmo Susiswo 

yang ketentuan pidananya dalam Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan 
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menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang menyalah 

gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jo Pasal 

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

Korupsi menyatakan ayat (1) huruf a “Perampasan harta bergerak yang berwujud atau 

atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana yang 

dimana tindak pidana dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-

barang tersebut ayat (1) huruf b “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” dan 

ayat 2 “jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

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

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh 

jaksa dan akan dilelang dan digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut : 

Pasal 55 ayat (1) ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan 

“Penyertaan dalam tindak pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang 

melakukan, dan yang turut serta melakukan  perbuatan tindak pidana”. 

Perbuatan tindak pidana yang di lakukan oleh mantan Bupati Lampung Timur  

Hi.Satono,SH SP Bin Darmo Susiswo melanggar perbuatan tindak pidana yang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 junto, Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No 20 

Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ko Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 

22 ayat (3) UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara, serta Pasal 3 ayat (1) 
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jo Pasal 2 huruf e dan f  Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara. 

 

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 

 

Unsur setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang dimaksud setiap 

orang adalah orang perorangan atau individu termasuk koorporasi. Bahwa Pasal 2 ayat 1 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menjelaskan bahwa kata-kata setiap orang 

sebagai pelaku tindak pidana ini, namun jika dihubungkan dengan pasal ini 

menghendaki yang dapat diajukan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana 

tidak hanya orang perorangan tetapi juga koorporasi. Berpedoman pada teori hukum, 

yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum sebagai penyandang hak dan 

kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggung jawaban hukum atas perbuatanya. 

 

Unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, yang 

dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu 

pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih 

lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan 

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi sama artinya dengan 

mendapatkan untung sendiri atau suatu koorporasi. Dimana dalam ketentuan pasal ini, 

unsur ini merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. 

 

Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dimaksud dengan “menyalah gunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut 
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adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan 

atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk 

tujuan lain dari maksud diberikanya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. 

 

Kewenangan yang dimaksud adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau 

kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang 

diperlukan agar tugas pekerjaanya dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut 

tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang kerja yang berkaitan dengan jabatan 

atau kedudukan dari prilaku tindak pidana korupsi. Misalnya tercantum dalam Keppres, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Anggaran Dasar dari suatu badan hukum 

perdata. 

Kesempatan yang dimaksud adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku 

tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan–ketentuan tentang 

tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat. Atau diduduki 

oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya kesempatan ini diperoleh karena 

adanya kekurangan pengawasan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan yaitu 

legislative. 

Sarana yang dimaksud adalah syarat, cara media. Dalam kaitanya dengan tindakan 

pidana korupsi . 

 

Penyalah gunaan kewenangan menurut hukum administrasi dalam 3 (tiga) wujud 

sebagai berikut : 

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan–tindakan yang 

bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan 

kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. 
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2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah 

benar dijatuhkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa 

kewenangan tersebut diberikan Undan-undang atau peraturan lain. 

3. Penyalahgunaan dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya 

dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan 

prosedur lain agar terlaksana. 

Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang 

dimaksud dengan “dapat” disini oleh pembentuk Undang-undang diletakan didepan 

kata-kata merugikan keuangan atau perekonomian Negara, hal ini menunjukan bahwa 

delik korupsi merupakan delik formil yaitu adanya delik korupsi  cukup dipenuhinya 

unsur-unsur  perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan 

kata lain, tidak menimbulkan kerugian apapun, asalkan perbuatan memenuhi unsur 

pidana korupsi maka terdakwa harus dihukum. 

Dalam Undang-undang  keuangan Negara yang dijelaskan dalam Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh 

kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan 

yang termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan 

kewajiban yang timbul karena: 

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggung jawaban pejabat lembaga 

Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. 

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha 

milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan 

yang menyertakan modal Negara atau perusahann yang menyertakan modal 

pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. 



35 
 

 

Perekonomian Negara yang dimaksud adalah kehidupan perekonomian yang disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun ditingkat daerah sesuai 

dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan 

memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh warga 

masyarakat. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. 

sehubungan dengan Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP karena untuk menilai sejauh mana 

pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukan. 

Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu: 

a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (plegen) 

b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana 

(doen plegen) 

c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (mede plegen) 

Tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepada mantan bupati Lampung Timur  

Hi.Satono SH.SP bin Hi, Darmo Susiswo Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 

perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sesuai Undang-Undang 

Pembendaharaan Negara bahwa pejabat bupati ataupun walikota dalam menempatkan 

segala bentuk kas Negara harus dengan adanya pesetujuan DPRD dan harus pada Bank 

Negara. Namun tuntutan yang diajukan JPU ke pengadilan tinggi di mentahkan oleh 

majelis hakim dipersidangan sehinggan terdakwa diputuskan bebas dari segala tuntutan 

hukum. 

Oleh karenanya inilah yang menjadi dasar penentu penulisan sekripsi ini mengapa ada 

perbedaan persepsi antara putusan hakim dan tuntutan jaksa. Sesuai dengan Pasal 22 

ayat (3) UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terkait pemindahan kas 

daerah ke BPR Trianca. “Yang menyebutkan uang negara disimpan dalam rekening kas 
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umum Negara pada Bank central” adalah melanggar hukum.“Perbuatan terdakwa 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 junto, Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No 20 

tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ko Pasal 64 ayat (1) KUHP‟‟. 

 

F.  Pengertian Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

 

Mengenai pelaku dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah 

digambarkan siapa yang dianggap pelaku suatu tindak pidana. 

Adapun bunyi Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yaitu: 

a) Dipidana sebagai pembuat delik sesuai perbuatan pidana. Ke- 1 mereka yang 

melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjajinkan sesuatu dengan kekerasan 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana ataupun 

keterangan sengaja menganjurkan orang lain yang supaya melakukan perbuatan. 

b) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitumgkan akibatnya. 

Berdasarkan Pasal 55 KUHP, pelaku dapat dikategorikan sebagai orang  yang  

melakukan sendiri suatu perbuatan pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama 

melakukan tindak pidana. Selain bunyi Pasal 55 KUHP  diatas, pelaku juga dapat dilihat 

dari rumusan delik yang dilakukan yaitu: 

a. Delik dengan perumusan formil, pelaku adalah barang siapa yang memenuhi 

perumusan delik. 

b. Delik dengan perumusan materiil, pelaku adalah barang siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang. 
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