
65

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban

pidana pelaku tindak pidana pada putusan No. 22/PID.TPK/2012/PN.TK dalam

penelitian skripsi ini, maka dalam bab V ini penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara

Nomor : 22/PID.TPK/2012/PN.TK dikenakan pidana penjara selama 4 (empat)

tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hakim menyatakan bahwa terdakwa Wendy Melfa, S.H.,M.H telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu

menyalahgunakan kewenangan memak up harga pembelian tanah untuk PLTU

Lampung Selatan sehingga i kemahhalan harga tanah, yang harga sebenarnya

sebesar Rp.25.000,- dibuat menjadi Rp.40.000, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi sehingga oleh hakim sebagai orang yang

cakap hukum dan dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari

segala perbuatannya tersebut.
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2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pelaku

Tindak Pidana Korupsi Pada pengadaan Tanah PLTU Lampung Selatan dalam

Perkara Nomor 22/PID.TPK/2012/PN.TK yaitu:

a) Majelis Hakim menilai bahwa   terdakwa telah melakukan perbuatan yang

dituduhkan kepadanya.

b) Majelis Hakim menilai  perbuatan melawan hukum yang  dilakukan oleh

Terdakwa yaitu terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena

terdakwa melakukan Tindak Pidana “Bersama-sama Melakukan Korupsi”

Pengadaan tanah PLTU Lampung Selatan, bahwa terdakwa telah melakukan

tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi.

c) Sifat melewan hukum yang dilakukan terdakwa pada Pasal 2 ayat (1) UU

PTPK meyebutkan, yang dimaksud “melawan hukum” mencakup perbuatan

melawan hukum dalam arati formil maupun materiil, yakni meski perbuatan

itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan

itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma

kehidupan social dalam masyaraka, maka perbuatan itu dapat dipidana.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisa atas permasalahan yang telah dibahas diatas,

maka saran penulis adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi, hakim dalam

menjatuhkan suatu putusan harus bersandar pada nilai yang hidup dalam

masyarakat, meletakkan mata dan hati dalam masyarakat sehingga tidak hanya

berpaku pada Undang-undang saja. Oleh karena itu kemampuan hakim dalam

menggali peristiwa hukum harus dipertajam, hakim harus bersifat aktif dan

kreatif dalam menemukannya, karena itu akan menjadi acuan seorang hakim

dalam menjatuhkan suatu putusan selain dari ketentuan Undang-undang,

sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan dpat mencerminkan rasa keadilan

dan tidak menimbulkan pandangan negative dari masyarakat.

2.   Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan berbagai keterangan saksi,

keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat-alat yang dapat dijadikan bukti

serta dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Hal ini

dimaksudkan agar pelaksanaan putusan pengadilan yang menyangkut perkara

tindak  pidana korupsi dapat  berjalan secara efektif dan  benar-benar dapat

mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum didalam masyarakat.


