
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diartikan sebagai penyelenggaraan atau penyalahgunaan uang negara

untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi. Orang yang melakukan tindak

pidana korupsi itu disebut koruptor. Sedangkan tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana ancaman pidananya disamping pidana penjara

juga dimungkinkan untuk dijatuhi pidana denda.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “corruption” atau “corruptus”. Selanjutnya turun ke

Eropa, misalnya Inggris: corruption, corrupt; Perancis: corruption dan Belanda: corruptie.

Mengingat bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah Belanda selama Tiga setengah Abad, maka

wajarlah jika banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh/ mengambil bahasa

Belanda, lalu menjadi korupsi.

Arti harafiah (Latterlijk) dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap

dan penyimpangan dari bagaimana mestinya. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan

Poerwodarminto, disebutkan: Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperto penggelapan uang,

penerimaan uang sogok dan sebagaianya.

Untuk membahas masalah korupsi dapat digunakan pendekatan dari beberapa aspek, karena kata

korupsi itu sendiri merupakan istilah yang mengandung baerbagai pengertian, sehingga



pengertiannya tergantung pula dari segi mana kita memandang masalah itu. Masalah korupsi

dapat dipandang dari segi sosiologi, ekonomi, hokum dan lain-lain.

B. Jenis-jenis Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi murni, yang dalam perumusannya memuat norma dan sanksi

sekaligus; sedangkan

2. Tindak pidana korupsi tidak murni, dalam perumusannya hanya memuat sanksi saja,

sedangkan normanya terdapat dalam KUHP.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa

subjek delik terbagi dalam dua kelompok; kedua-keduanya jika melakukan perbuatan pidana

diancam sanksi. Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah:

a. Manusia;

b. Korporasi;

c. Pegawai Negeri; dan

d. Setiap orang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang

dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pidana Mati;

2. Pidana Penjara dan Denda;



3. Pidana Tambahan;

4. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya;

5. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Dalam hal ini penulis hanya membahas mengenai pidana penjara denda, sesuai dengan

permasalahan di atas.

1. Pidana Denda

a. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat

termasuk pada masyarakat adat. Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda yang dikenakan

pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan

masyarakat adat tersebut. pada saat sekarang, pidana denda dijatuhkan terhadap tindak

pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-

satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda

dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela

dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas

negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk

pidana kurungan pengganti ditanggung oleh negara walaupun peraturan pidana itu dibuat

oleh pemerintah daerah pula.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi, pidana

pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3

(sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999.



b.  Faktor-faktor penghambat jaksa dalam melaksanakan pemidanaan

1. Faktor hukumnya sendiri;

2. Faktor penegak hukum;

3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung fungsionalisasi hukum;

4. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan;

5. Faktor kebudayaan yakni sebagian hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia

di dalam pergaulan hidup.

(Soerjono Soekanto, 1983 : 5)

C. Kewenangan dan Dasar Hukum Kejaksaan sebagai Eksekutor

1. Pengertian Kejaksaan

Pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh

Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari kekuasaan pihak manapun, yakni



dilakukan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan

lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia,

serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa:

a. Jika adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai

penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua

pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus

dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap

itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah

tuntutannya yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga

benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia Pasal 36

menjelaskan:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :



a. Melakukan tuntutan;

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana

pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan

tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya

dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak

baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Menurut ketentuan di atas jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan

penuntutan”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1

butir 7 menyatakan sebagai berikut :

“Tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini supaya diperiksa

dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”. Dalam rangka mempersiapkan tindakan

penuntutan seperti yang dimaksud di atas penuntut umum diberi berbagai kewenangan dan di

dalam Bab II KUHAP wewenang tersebut dapat diinventarisasikan antara lain sebagai berikut:

a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan

penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal 109 Ayat (1) dan



pemberitahuan baik dari penyidik pegawai negeri sipil (PNS), yang dimaksud oleh Pasal 6

ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.

b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana

dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat

menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).

c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 4 huruf b) dengan memperhatikan materi Pasal 110 ayat

(3) dan (4) serta Pasal 138 ayat (1) dan (2).

d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 29), melakukan

penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).

e. Atas permintaan terdakwa atau tersangka mengadakan penangguhan penahanan serta

mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggara syarat

yang ditentukan (Pasal 31).

f. Mengadakan penjualan lelang sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak

mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh

kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau

kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).

g. Melarang atau mengurangi kebebasan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai

akibat disalahgunakannya haknya (Pasal 70 ayat (4); mengawasi hubungan antara penasihat

hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal

kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengarkan isi pembicaraan tersebut (Pasal 71

ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut



dilarang apabila perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan (Pasal

74).

h. Meminta dilakukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk menerima sah atau

tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud pasal ini adalah

untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara

horizontal.

i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam

lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara

dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada

pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).

j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya

untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).

k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selaku penuntut umum

(Pasal 14 huruf i). Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka,

barang bukti dengan tindakan lain antara lain dengan meneliti identitas tersangka, barang

bukti dengan memperlihatkan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik,

penuntut umum, dan pengadilan.

l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan

penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1)).

m. Membuat surat penghentian penuntutan Pasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan :

1. Tidak terdapat cukup bukti;

2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana;

3. Perkara ditutup demi hukum.



3. Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa wewenang jaksa adalah bertindak sebagai penuntut umum

dan sebagai eksekutor. Sementara tugas penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan : “Penyidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan dan diatur lebih lanjut pada Pasal 6 KUHAP.

Adapun yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Sedangkan Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa (penuntut umum)

untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan. Seyogianya jika tidak ada kewenangan untuk

melakukan penyidikan maka berita acara pemeriksaan itu diambil alih dan dapat ditafsirkan tidak

saha. Sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua parkara

diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai

ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada

perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Yang dalam penjelasannya, disebutkan



bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada

undang-undag tertentu” adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada :

1. Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

(Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955);

2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1971);

Berdasarkan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada

undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. Agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai makna dari Pasal 284 ayat (2)

KUHAP, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan

KUHAP. Padal Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan:

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyididik,

Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.”

Pada penjelasannya disebutkan “wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara

khusus oleh undang-undang tertentu oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang

lainnya untuk ditunjukan berdasarkan undang-undang.” Dengan berlakunya KUHAP dimana

ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk

melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai

dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27



Tahun 1983, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

tertentu (Tindak Pidana Khusus).

D. Eksekusi sebagai Tahap Akhir Penegakan Hukum Pidana

Ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP. Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Kekuasaan untuk mengadili perkara pidana, mengaitkan wewenang untuk mengadili (kompetisi)

pemberian kekuasaan mengadili (atributif) dan wewenang berdasarkan pembagian kekuasaan di

pengadilan negeri. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sebagai berikut:

1. Pembacaan surat Dakwaan (Pasal 155 KUHAP);

2. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP);

3. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli;

4. Keterangan  Terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP);

5. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP)

6. Requisitoir atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 Huruf a KUHAP);

7. Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP);

8. Replik-Duplik (Pasal 182 ayat (1) butir c (KUHAP);

9. Putusan Pengadilan.



Berdasarkan ketentuan KUHAP, terdapat tiga macam tata cara pemeriksaan di persidangan

pengadilan yaitu:

1) Acara pemeriksaan singkat;

2) Acara pemeriksaan cepat;

3) Acara pemeriksaan biasa

Adapun adanya pembagian tata cara pemeriksaan adalah untuk mengklasifikan jenis-jenis

perkara yang akan disidangkan sehingga prinsip peradilan yang murah dan cepat itu benar-benar

dapat diwujudkan adanya. Adapun putusan hakim dalam satu perkara dapat berupa:

1) Putusan lepas dari segala tuntutan

2) Putusan bebas

3) Putusan penghukuman pidana

Selanjutnya baik penuntut umum maupun terdakwa atau penasehat hukum dapat menggunakan

upaya-upaya hukum. Pengertian upaya hukum diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP adalah :

“Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa

perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan

peninjauan kembali dalam hal serta cara yang dianut dalam undang-undang ini. “ Dengan

demikian berdasarkan rumusan tersebut maka jenis upaya hukum adalah:

(1) Perlawanan;

(2) Banding;

(3) Kasasi; dan

(4) Peninjauan kembali

Berdasarkan teori dikenal adanya dua macam upaya hukum yaitu :



(1) Upaya hukum biasa yang terdiri dari :

a. Perlawanan

b. Banding

c. Kasasi

(2) Upaya hukum luar biasa yaitu :

a. Peninjauan kembali

b. Kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung.

Menurut uraian di atas baik mengenai upaya hukum maupun grasi kesemuanya itu adalah

semata-mata untuk mencari adanya kepastian hukum, sehingga pengadilan secara optimal telah

diterapkan sesuai ketentuan yang ada. Dengan adanya putusan baik dalam bentuk upaya hukum

maupun grasi, maka kesemuanya itu jaksalah sebagai pelaksana putusan (eksekutor) yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengenai eksekusi ini diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang

menyatakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh

jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya.” Dengan dasar

pasal tersebut maka jaksa berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 271 KUHAP dalam hal pidana mati pelaksanaanya dilakukan tidak di muka

umum dan menurut ketentuan undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 272 KUHAP, jika

terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia

menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai

dengan pidana yang dijatuhkan dahulu. Sedangkan menurut Pasal 273 KUHAP yang berbunyi:



(1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada terpidana, maka diberikan jangka

waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara

pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi;

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka dapat

diperpanjang untuk paling lama (1) bulan;

(3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain

pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46 KUHAP, maka jaksa menguasakan benda

tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang,

yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa;

(4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama (1)

bulan.

Selanjutnya mengenai apa saja yang dieksekusi oleh jaksa, di sini jaksa harus meneliti dengan

cermat tentang isi dari putusan pengadilan tersebut baik yang menyangkut pemidanaannya

maupun tentang barang buktinya. Untuk pelaksanaan eksekusi ini, Kepala Kejaksaan negeri

mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi kepada jaksa yang ditunjuknya. Dengan

dasar surat perintah tersebut kemudian dilaksanakan eksekusi, setelah itu wajib membuat Berita

Acara Pelaksanaan Eksekusi. Perlu ditambahkan disini bahwa untuk kasus yang dimintakan

peninjauan kembali itu eksekusi tetap harus dilaksanakan jadi tidak perlu sampai adanya

keputusan peninjauan kembali. Sedangkan untuk grasi eksekusinya dapat ditangguhkan sambil

menunggu adanya keputusan grasi dari Presiden RI.




