
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstats), bukan negara yang 

berdasar kekuasaan belaka (machtstats), oleh karena itu tata kehidupan dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. 

Konsepsi Negara Hukum atau rechtstats tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum. 

Indonesia mempunyai sistem pemerintahan, yang mana sistem itu dijalankan oleh 

para pegawai-pegawai atau yang disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam 

suatu tata pemerintahan yang baik peran suatu Pegawai Negeri memang sangat vital 

untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur 

yang merata dan berkeseimbangan materiil dan spiritual. Maka dari itu diperlukan 

adanya Pegawai Negeri yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, 

bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan.
1
 Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah 
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seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan 

terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang 

bertugas sebagai abdi masyarakat, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil 

kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka 

pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, 

tanggungjawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai 

tuntutan perkembangan masyarakat. 

Setiap tahun di Indonesia selalu membuka penerimaan  Calon Pegawai Negeri Sipil 

untuk setiap instasi-instasi pemerintahan yang diperlukan adanya penambahan 

pegawai. Ini tentunya merupakan kesempatan bagi masyarakat yang memang bercita-

cita untuk mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun 

kesempatan ini pula dijadikan oleh para oknum atau orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan atas orang-orang yang ingin 

mengambil jalan pintas menjadi pegawai negeri sipil. Para pelaku ini menawarkan 

kepada calon korban kalau mereka bisa memastikan para calon korban diterima 

sebagai pegawai negeri sipil atau disebut juga dengan calo pns, tentunya tindakan ini 

mencidrai dari apa yang diharapkan dari seorang PNS yaitu bersih dan bermoral. 
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Tindak pidana praktik percaloan memang banyak terjadi menjelang adanya 

pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, dengan modus 

menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang 

jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana mendapatkan para pegawai negeri yang 

jujur,bersih dan bermoral kalau dalam penerimaanya pun mereka menggunakan jasa 

calo pns, dan mirisnya lagi banyak diantara para pelakunya adalah para pegawai 

negeri itu sendiri. 

Idealnya PNS haruslah bersih dan bermoral, namun pada kenyataanya terdapat PNS 

yang melakukan praktik percaloan seperti pada kasus percaloan pegawai dengan 

terdakwa Irma Sintia (34), PNS Bapas Kanwil Kementrian Hukum dan HAM 

Lampung (Kemenkumham), melakukan penipuan dengan modus menjadi calo 

penerimaan cpns di Kemenkumham Lampung. Pelaku menerima uang sebesar 

Rp.125.000.000,- dari saksi Bambang Sudirman sebagai syarat anaknya yang 

bernama Beni dapat diterima sebagai CPNS di Kemenkumham dan Rp.160.000.000,- 

dari saksi Eli Haeroni sebagai syarat anaknya Abdurrahman Hadi Anwar dapat 

diterima sebagai CPNS di kemenkumham. 

Pada 8 September 2010, Bambang, Beni, Tedi, dan Sapwan bertemu dengan Irma di 

rumah terdakwa di Kecamatan Sukabumi,’’ kata Jaksa Penuntut Umum (JPU).  

Ketika itu, Irma menyanggupi untuk meluluskan Beni. Syaratnya, Bambang setor 

Rp80 juta. Jika Beni tidak lulus, uang dikembalikan.  Pada 17 September, Bambang 

datang lagi ke rumah Irma dan memberikan uang tunai Rp60 juta. Lalu, pada 20 

Oktober 2010 setelah pengumuman peserta yang lulus tes tertulis, nama Beni tidak 
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ada dalam pengumuman.  Beni pun kemudian menelepon Irma. Ketika itu, terdakwa 

Irma mengatakan bahwa nomor Beni pasti keluar. Sebab, dirinya telah mengurus ke 

pusat. Setelah lama menunggu dan tidak ada kejelasan, pada April 2011, Irma 

menelepon Bambang dan mengatakan bahwa uang Rp80 juta tidak cukup. Irma 

menyatakan, dirinya butuh Rp125 juta. Surat Keputusan nya, menurut Irma, tengah 

diurus sebagai kelulusan sisipan.Permintaan itu disanggupi Bambang. Uang diberikan 

lagi dalam beberapa tahap. Tapi, setelah lama ditunggu, Beni tak kunjung diterima.  

Tak hanya itu. Irma juga menawarkan untuk memasukkan orang menjadi honorer 

Polisi Pamong Praja dengan biaya Rp45 juta.
2
 

Sesuai dengan perkara di atas maka terdapat kesenjangan penerapan sanksi pidana 

tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat 

palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau 

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 

penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun." 
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Pada kenyataanya terdakwa hanya dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum 

dan divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang hanya 1,5 tahun, lebih 

rendah dari pada tuntutan jaksa penuntut umum. 

Pada Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2010 

Pasal 54 ayat (1), yaitu: 

Pemidanaan Bertujuan : 

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat. 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 

menjadi orang yang baik dan berguna. 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

 

Bila kita melihat pada Pasal 54 ayat (1) diatas, Jika pelaku kasus praktik percaloan 

tersebut hanya dijatuhi pidana rendah atau lolos dari hukuman, maka akan 

menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan mungkin bisa pula menumbuhkan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena membiarkan 

berlangsungnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan kesusilaan. 

Bahkan jika tidak adanya efek jera maka praktik percaloan ini akan terus terjadi dan 

menimbulkan masalah yaitu tidak adanya kualitas para pegawai negeri karena di isi 

oleh orang-orang yang menggunakan jalan pintas secara illegal. 

Sehubungan dengan hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Penjatuhan 
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Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Tentang Praktik Percaloan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan calon Pegawai Negeri 

Sipil ? 

b. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka 

Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana 

penipuan dengan modus praktik percaloan ? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, 

khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan 

tentang praktik percaloan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2014. 

 

 

 



7 
 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan 

tentang praktik percaloan calon Pegawai Negeri Sipil. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penjatuhan pidana terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus 

praktik percaloan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan teoritis sebagai berikut : 

a. Kegunaan praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak 

hukum dalam proses penjatuhan pidana terhadap praktik percaloan Pegawai 

Negeri Sipil. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi berbagai 

pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai proses penyelesaian 

perkara pidana di masa-masa yang akan datang. 
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b. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan 

penjatuhan pidana terhadap Praktik percaloan calon Pegawai negeri Sipil. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan definisi tersebut 

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Penjatuhan Pidana 

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada 

orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-

undang atau  hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan 

perkara dan menjatuhkan hukuman. 

Ada tiga teori yang mempenngaruhi tentang  penjatuhan pidana, yaitu : 

1) Teori Absolut 

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari 

penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak 

menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan 
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perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi, oleh karena itu 

harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukanya.
3
 

2) Teori Relatif 

Berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata 

tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 

menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.
4
 

3) Teori Gabungan 

Teori Gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 

pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar 

dari penjatuhan pidana.
5
 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Pidana 

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang 

dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana ada dua hal pokok yaitu hal-hal 

yang meringankan dan memberatkan. 

1) Faktor-faktor yang memperingan penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa di 

luar KUHP antara lain :
6
 

a. Tidak berbelit-belit dalam sidang. 

b. Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan. 

c. Menyesali telah melakukan tindak pidana. 
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 Adami Chazawi,. Pelajaran Hukum Pidana. Rajawali Pers. Jakarta. 2011. hlm 157. 
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d. Sopan dalam mengikuti persidangan. 

e. Belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. 

f. Masih berusia relatif muda. 

g. Sebagai tulang punggung keluarga/banyak tanggungan keluarga. 

 

2) Faktor-faktor yang memperberat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa di 

dalam KUHP antara lain:
7
 

a. Pemberatan karena jabatan pidananya dapat ditambah sepertiga 

penggunaan Bendera Negara dalam hal melakukan kejahatan pidananya 

dapat ditambah sepertiga. 

b. Seseorang yang telah dipidana oleh suatu putusan hakim yang memiliki 

kekuatan hukum tetap, akan tetapi melakukan kejahatan kembali dilain 

waktu (Recidivis). 

c. Seseorang yang melakukan Tindak Pidana dengan sengaja maka hukuman 

dapat diperberat dengan meninjau kasus yang telah terjadi. 

d. Dalam hal kejahatan dilakukan dalam keadaan dan kondisi tertentun 

seperti Pencurian ternak, pencurian dalam kondisi telah terjadi musibah 

baik alam maupun buatan, pencurian pada waktu malam pada ruang 

tertutup, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu dan pencurian yang untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan 

dengan cara merusak. 

                                                           
7
 Ibid., hlm 150. 
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2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam 

melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: 1. 

Teori Relatif atau tujuan (doeltheorien) Menurut teori ini suatu kejahatan tidak 

mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat 

dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan 

lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah 

sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 

tertentu yang bermanfaat. 2. Teori Absolut atau teori pembalasan( 

vergeldingstheorien ), Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri 

terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. 

Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. 3. Teori gabungan( 

verenigingsthrorien), Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan 

beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin 

agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang. 

b. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana.
8
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12 
 

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku 

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminya kepentingan umum.
9
 

d. Penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah setiap orang yang dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, 

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun 

dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 

sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan 

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 

e. Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan 

perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan 

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 

melanggar larangan tersebut.
10

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut : 

 

                                                           
9
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 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hlm 4. 
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I. PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar   belakang, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori 

dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi Tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, praktik 

percaloan dan kaitanya dengan pasal 378 KUHP. 

III. METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, 

sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta 

analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertanggung jawaban 

pidana terhadap praktik percaloan calon pegawai negeri sipil. 

V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian 

 


