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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 

Sebelum membahas mengenai hasil penelitian tentang penerapan 

pidana terhadap pelaku gratifikasi (studi kasus perkara nomor 161/PID.SUS-

TPK/2015/PN SMG), terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai profil 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang merupakan pengadilan 

khusus yang menangani perkara korupsi dibawah perlindungan Pengadilan 

Negeri Semarang, yang terletak di Jalan Suratmo No. 174, Manyaran, 

Semarang Barat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang diresmikan 

pada bulan Desember tahun 2011, bahwasannya merupakan gedung 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pertama di Indonesia. Selama ini sejak 

diresmikannya pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 

pada tahun 2010 proses pengadilan kasus tindak pidana korupsi wilayah hukum 

Jawa Tengah dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Semarang. Peresmian 

gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dilandasi dengan adanya 

kecenderungan meningkatnya kasus korupsi. Selain itu, Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi merupakan mata rantai dalam penegakan hukum dan harapan 

masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan kasus korupsi58. Pada 

dasarnya apabila akan melakukan proses pidana korupsi berkas tuntutan harus 

diserahkan ke Pengadilan Negeri Semarang terlebih dahulu, setelah itu akan 

                                                           
58 Internet, 2018, http://www.pn-semarangkota.go.id, diakses 27 Januari 2018 pukul 21.27 

http://www.pn-semarangkota.go.id/
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dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk 

dilanjutkan dalam proses persidangan. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang memiliki visi dan misi 

yang sama seperti Pengadilan Negeri Semarang. Untuk visi dari Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Semarang yaitu mengutamakan pelayanan publik di 

bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju 

akreditas. Adapun misi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yaitu 

mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan 

di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang59. 

Selain visi dan misi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 

mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari ketua dan wakil ketua 

Pengadilan, 7 (tujuh) hakim anggota, 8  (delapan) hakim Ad Hoc, serta 1 (satu)  

panitera muda Tipikor. Di samping itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang terdapat pula 4 (empat) ruang sidang yang digunakan untuk 

menyelesaikan proses hukum perkara korupsi. 

  

                                                           
59Ibid, diakses 27 Januari 2018 pukul 22.12 
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Gambar 3.1. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 

 

 

Sumber Data: Data Primer yang diolah Peneliti60 

 

B. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Gratifikasi di Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Semarang 

Setiap orang yang melakukan kesalahan pasti akan diberi hukuman 

berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam pidana umum, pidana terdiri dari pidana pokok yaitu pidana 

mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Namun, dalam pidana khusus dalam 

hal ini tindak pidana korupsi tidak diatur mengenai hukuman pidana mati, 

tetapi hanya dicantumkan pidana penjara, denda, dan uang pengganti. Pidana 

                                                           
60Gambar diambil pada saat penelitian di Pengadilan Tipikor Semarang 
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mati dalam kasus korupsi hanya diatur dalam kondisi khusus yang tercantum 

dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. 

Sebelum memasuki pembahasan tentang Penerapan pidana terhadap 

pelaku gratifikasi, berikut dipaparkan jumlah kasus gratifikasi yang diperiksa 

dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dari tahun 

2013-2017: 

Tabel 3.1. 

Jumlah Kasus Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang 

 

 

Sumber Data : Data Primer yang diolah Peneliti61 

 

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, maka jumlah pelaku tindak pidana 

gratifikasi yang diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang sejak 

tahun 2013-2017 adalah sebanyak 39 orang. 

Mengenai jumlah kasus gratifikasi tersebut, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Wiji Pramajaty, S.H, M.H., Hakim Ad Hoc di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang: 

“Kalau kasus gratifikasi dari tahun ke tahun memang yang masuk ke 

Pengadilan Tipikor Semarang sedikit, karena pada dasarnya kasus 

gratifikasi paling banyak langsung ditangani oleh KPK sendiri. 

Sedangkan biasanya yang paling banyak diputus perkara yang berkaitan 

                                                           
61Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Tanggal 5 April 2018 

 

 

KASUS 

TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

Gratifikasi 12 - 5 1 21 
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dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”62. 

 

Gratifikasi adalah salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Seperti jenis perbuatan lainnya 

Gratifikasi adalah perbuatan yang melawan hukum.   

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” 

mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu 

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak 

sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam 

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata 

“dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” 

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu 

adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur 

perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat63. 

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” ini sebagai 

pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut 

dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai 

                                                           
62Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang, pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 
63 Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 
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pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan 

krisis ekonomi dan moneter. 

Pidana tambahan yang diatur dalam hukum pidana umum yaitu 

pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu, yakni 

sebagaimana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana.  Begitu juga dalam pidana khusus tindak pidana korupsi ada pidana 

tambahan selain yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud 

atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak 

pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengganti uang-uang 

tersebut; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penutupan 

seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; 

pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh 

atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh 

Pemerintah kepada terdakwa. 

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, apabila terpidana 

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 

pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 
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ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-

undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan. Ketentuan mengenai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi 

tersebut tercantum dalam Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Pemberian pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi 

mempunyai sifat fakultatif, artinya yaitu bahwa hakim tidak selalu harus 

menjatuhkan pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili oleh hakim, 

tetapi terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana 

pokok, hakim tersebut juga bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana 

tambahan atau tidak. 

Berikut adalah Kasus Posisi salah satu kasus Tindak Pidana Gratifikasi 

yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 

dengan Putusan Nomor: 161/PID.SUS-TPK/2015/PN SMG. 

Identitas Pelaku : 

Nama Lengkap : KUSNOTO Bin TJARAM 

Tempat Lahir : Pekalongan 

Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 27 Maret 1966 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Ds. Tegalontar Rt. 01 Rw.04 Kec. Sragi 

Kab. Pekalongan 

Agama  : Islam 

Pekerjaan : Kepala Desa Tegalontar 

Pendidikan : SMA 

 

Dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut: 

1. Primair: 
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a. Bahwa terdakwa KUSNOTO Bin Tjaram selaku Kepala Desa 

Tegalontar Kec. Sragi Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/268 tanggal 09 

Agustus Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala 

Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2012 s/d 2018 

Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, pada 

hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti 

antara bulan Oktober 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 

2014 bertempat di Desa Tegalontar  Kec. Sragi Kabupaten 

Pekalongan  atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, telah 

melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, 

atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan 

tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

1) Bahwa terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM pada tanggal 09 

Agustus tahun 2012 telah diangkat sebagai Kepala Desa 

Tegalontar Kec, Sragi Kab. Pekalongan berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/268 tentang 

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih menjadi 

Kepala Desa Definitif Periode 2012 s/d 2018; 

2) Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa KUSNOTO Bin 

TJARAM selaku Kepala Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. 

Pekalongan telah mengusulkan kegiatan Prona ke Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan untuk 250 (dua ratus lima puluh) 

sertifikat / bidang tanah namun yang dapat diterima / terealisasi 

oleh  Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk Desa 

Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan sejumlah 150 (seratus 

lima puluh) lokasi; 

3) Bahwa sebelum dilakukan pengusulan sertifikat untuk kegiatan 

Prona ke Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan, Terdakwa 

selaku Koordinator pelaksana Kegiatan Prona Desa Tegalontar 

Kec. Sragi Kab. Pekalongan, terdakwa memerintahkan para 

perangkat Desa yaitu Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku 

Kadus I, saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus 

II saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi 

DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV untuk memintai 

biaya dari para pemohon sertifikat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh 

ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bidang tanah/ sertifikat dimana 
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uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk 

kepentingan terdakwa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 

digunakan untuk operasional para kadus yang melakukan 

penarikan dan apabila para pemohon sertifikat tidak mau 

memberikan biaya untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp. 

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui 

Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi IMAM 

WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi TARMUJO 

Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin 

SAMAD Selaku Kadus IV maka terdakwa tidak mengusulkan 

menjadi pemohon penerbitan sertifikat. 

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Nomor 54 /KEP-33.26/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 

tentang penetapan lokasi Desa kegiatan Prona Kantor Pertanahan 

Kab. Pekalongan tahun anggaran 2014 dalam penetapan lokasi 

Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan yang terealisasi 

sebanyak 150 (seratus lima puluh) sertifikat/ bidang tanah. 

c. Bahwa dari 150 (seratus lima puluh) pemohon sertifikat tersebut 

semuanya telah memberikan biaya untuk pembuatan sertifikat 

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 

melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi 

IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi 

TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin 

SAMAD Selaku Kadus IV dimana penarikan pembayaran 

pembuatan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara : 

1) Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I menarik 

biaya pembuatan sertifikat untuk Dusun I sejumlah 89 (delapan 

puluh sembilan) pemohon dengan rincian 80 (delapan puluh) 

pemohon biayanya ditarik oleh Saksi DIYANTO Bin 

SISWOYO dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) x 80 = Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) 

dan 9 (sembilan) pemohon biayanya diterima langsung oleh 

terdakwa dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

x 9 = Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), 

kemudian dana yang diterima saksi DIYANTO Bin SISWOYO  

sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) 

diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp 48.000.000,- (empat 

puluh delapan juta rupiah) sehingga total uang yang diterima 

terdakwa untuk pemohon dusun I adalah : Rp 62.300.000,- 

(enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi 

DIYANTO Bin SISWOYO mendapat upah untuk operasional 

dari penarikan 80 (delapan puluh) pemohon tersebut sebesar 

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 80 = Rp 8.000.000,- 

(delapan juta rupiah) ; 
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2) Saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II 

menarik biaya pembuatan sertifikat untuk Dusun II sejumlah 

21 (dua puluh satu) pemohon dengan jumlah Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah) x 21 = Rp 14.700.000,- (empat belas 

juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dana yang diterima 

saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN sebesar Rp 

14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)  

diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua 

belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan saksi IMAM 

WALIDI Bin TANGWUN mendapat upah untuk operasional 

dari penarikan 21 (dua puluh satu) pemohon tersebut sebesar 

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 21 = Rp 2.100.000,- (dua 

juta seratus ribu rupiah) ; 

3) Saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III menarik biaya 

pembuatan sertifikat untuk Dusun III sejumlah 20 (dua puluh) 

pemohon dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

x 20 =  Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian 

dana yang diterima saksi TARMUJO Bin SAYID sebesar Rp 

14.000.000,- (empat belas juta rupiah)  diserahkan kepada 

terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 

sedangkan saksi TARMUJO Bin SAYID mendapat upah untuk 

operasional dari penarikan 20 (dua puluh) pemohon tersebut 

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 20 = Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah); 

4) Saksi DIMYATI Bin SAMAD selaku Kadus IV menarik biaya 

pembuatan sertifikat untuk Dusun IV sejumlah 20 (dua puluh) 

pemohon dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

x 20 =  Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian 

dana yang diterima saksi DIMYATI Bin SAMAD sebesar Rp 

14.000.000,- (empat belas juta rupiah)  diserahkan kepada 

terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 

sedangkan saksi DIMYATI Bin SAMAD mendapat upah untuk 

operasional dari penarikan 20 (dua puluh) pemohon tersebut 

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 20 = Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah). 

d. Bahwa total keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari 150 

(seratus lima puluh) pemohon sertifikat  Desa Tegalontar Kec. Sragi 

Kab. Pekalongan melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku 

Kadus I, saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II 

saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi 

DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV adalah  sejumlah  Rp 

98.900.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu 

rupiah) dengan rincian : 

 

Jumlah 

Pemohon 

Jumlah uang 

yang diterima 

Uang yang 

diterima 

Jumlah uang 

yang 
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Terdakwa dari 

para Pemohon 

melalui Kadus 

I, II, Kadus III 

dan Kadus IV 

Terdakwa 

langsung dari 

para Pemohon 

digunakan 

untuk 

operasional 

Kadus I, 

Kadus II, 

Kadus III dan 

Kadus IV 

Dusun I 

89 (delapan 

puluh 

sembilan) 

Pemohon 

Kadus I 

sebesar Rp 

48.000.000,- 

(empat puluh 

delapan juta 

rupiah) 

Rp 

6.300.000,- 

(enam juta 

tiga ratus ribu 

rupiah) 

Kadus I 

sebesar Rp 

8.000.000,- 

(delapan juta 

rupiah) 

Dusun II 

21 (dua 

puluh satu) 

Pemohon 

Kadus II 

sebesar Rp 

12.600.000,- 

(dua belas juta 

enam ratus ribu 

rupiah) 

 Kadus II 

sebesar Rp 

2.100.000,- 

(dua juta 

seratus ribu 

rupiah) 

Dusun III 

20 (dua 

puluh) 

Pemohon 

Kadus III 

sebesar Rp 

12.000.000,- 

(dua belas juta 

rupiah) 

 Kadus III 

sebesar Rp 

2.000.000,- 

(dua juta 

rupiah) 

Dusun IV 

20 (dua 

puluh) 

Pemohon 

Kadus IV 

sebesar Rp 

12.000.000,- 

(dua belas juta 

rupiah) 

 Kadus IV 

sebesar Rp 

2.000.000,- 

(dua juta 

rupiah) 

  

e. Bahwa kegiatan Prona dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan 

tahun anggaran 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

tersebut didukung anggaran dipa dari APBN tahun 2014 Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan Nomor : DIPA-056.01.2.430131/2014 

tanggal 05 Desember 2013 dan tidak boleh memungut biaya dari 

para pemohon sertifikat ; 

f. Perbuatan terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM selaku Kepala Desa 

Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan melakukan 

pungutan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

perbidang kepada pemohon Sertifikat tersebut bertentangan dengan 

aturan yang ada / berlaku yakni : 

1) Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor : 2844/ 17. 1-300/ VII/ 2014 tanggal 14 Agustus 2014 

tentang Petunjuk Teknis kegiatan Prona tahun 2013 yang 

masih tetap sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Prona 

tahun 2014 di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
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2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 

Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

1998 Tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

 

Perbuatan terdakwa KUSNOTO Bin Tjaram tersebut, sebagaimana diatur 

dan diancam hukuman dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Subsidair: 

a. Bahwa terdakwa KUSNOTO Bin Tjaram selaku Kepala Desa 

Tegalontar Kec. Sragi Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/268 tanggal 09 

Agustus Tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala 

Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2012 s/d 2018 

Desa Tegalontar Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, pada 

hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti 

antara bulan Oktober 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 

2014 bertempat di Desa Tegalontar  Kec. Sragi Kabupaten 

Pekalongan  atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, telah 

melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, 

atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan 

tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

1) Bahwa terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM pada tanggal 09 

Agustus tahun 2012 telah diangkat sebagai Kepala Desa 

Tegalontar Kec, Sragi Kab. Pekalongan berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/268 tentang 

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih menjadi 

Kepala Desa Definitif Periode 2012 s/d 2018; 

2) Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa KUSNOTO Bin 

TJARAM selaku Kepala Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. 

Pekalongan telah mengusulkan kegiatan Prona ke Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan untuk 250 (dua ratus lima puluh) 
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sertifikat / bidang tanah namun yang dapat diterima / terealisasi 

oleh  Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk Desa 

Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan sejumlah 150 (seratus 

lima puluh) lokasi; 

3) Bahwa sebelum dilakukan pengusulan sertifikat untuk kegiatan 

Prona ke Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan, Terdakwa 

selaku Koordinator pelaksana Kegiatan Prona Desa Tegalontar 

Kec. Sragi Kab. Pekalongan, terdakwa memerintahkan para 

perangkat Desa yaitu Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku 

Kadus I, saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus 

II saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi 

DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV untuk memintai 

biaya dari para pemohon sertifikat sebesar Rp 700.000,- (tujuh 

ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bidang tanah/ sertifikat dimana 

uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk 

kepentingan terdakwa dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 

digunakan untuk operasional para kadus yang melakukan 

penarikan dan apabila para pemohon sertifikat tidak mau 

memberikan biaya untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp 

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui 

Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi IMAM 

WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi TARMUJO 

Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin 

SAMAD Selaku Kadus IV maka terdakwa tidak mengusulkan 

menjadi pemohon penerbitan sertifikat. 

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Nomor 54 /KEP-33.26/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 

tentang penetapan lokasi Desa kegiatan Prona Kantor Pertanahan 

Kab. Pekalongan tahun anggaran 2014 dalam penetapan lokasi 

Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan yang terealisasi 

sebanyak 150 (seratus lima puluh) sertifikat/ bidang tanah. 

c. Bahwa dari 150 (seratus lima puluh) pemohon sertifikat tersebut 

semuanya telah memberikan biaya untuk pembuatan sertifikat 

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 

melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi 

IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi 

TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin 

SAMAD Selaku Kadus IV dimana penarikan pembayaran 

pembuatan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara : 

1) Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I menarik 

biaya pembuatan sertifikat untuk Dusun I sejumlah 89 (delapan 

puluh sembilan) pemohon dengan rincian 80 (delapan puluh) 

pemohon biayanya ditarik oleh Saksi DIYANTO Bin 

SISWOYO dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) x 80 = Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) 
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dan 9 (sembilan) pemohon biayanya diterima langsung oleh 

terdakwa dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

x 9 = Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), 

kemudian dana yang diterima saksi DIYANTO Bin SISWOYO  

sebesar Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) 

diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp 48.000.000,- (empat 

puluh delapan juta rupiah) sehingga total uang yang diterima 

terdakwa untuk pemohon dusun I adalah : Rp 62.300.000,- 

(enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi 

DIYANTO Bin SISWOYO mendapat upah untuk operasional 

dari penarikan 80 (delapan puluh) pemohon tersebut sebesar 

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 80 = Rp 8.000.000,- 

(delapan juta rupiah) ; 

2) Saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II 

menarik biaya pembuatan sertifikat untuk Dusun II sejumlah 

21 (dua puluh satu) pemohon dengan jumlah Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah) x 21 = Rp 14.700.000,- (empat belas 

juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dana yang diterima 

saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN sebesar Rp 

14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)  

diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua 

belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan saksi IMAM 

WALIDI Bin TANGWUN mendapat upah untuk operasional 

dari penarikan 21 (dua puluh satu) pemohon tersebut sebesar 

Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 21 = Rp 2.100.000,- (dua 

juta seratus ribu rupiah) ; 

3) Saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III menarik biaya 

pembuatan sertifikat untuk Dusun III sejumlah 20 (dua puluh) 

pemohon dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

x 20 =  Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian 

dana yang diterima saksi TARMUJO Bin SAYID sebesar Rp 

14.000.000,- (empat belas juta rupiah)  diserahkan kepada 

terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 

sedangkan saksi TARMUJO Bin SAYID mendapat upah untuk 

operasional dari penarikan 20 (dua puluh) pemohon tersebut 

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 20 = Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah); 

4) Saksi DIMYATI Bin SAMAD selaku Kadus IV menarik biaya 

pembuatan sertifikat untuk Dusun IV sejumlah 20 (dua puluh) 

pemohon dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

x 20 =  Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian 

dana yang diterima saksi DIMYATI Bin SAMAD sebesar Rp 

14.000.000,- (empat belas juta rupiah)  diserahkan kepada 

terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 

sedangkan saksi DIMYATI Bin SAMAD mendapat upah untuk 

operasional dari penarikan 20 (dua puluh) pemohon tersebut 
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sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 20 = Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah). 

d. Bahwa total keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari 150 

(seratus lima puluh) pemohon sertifikat  Desa Tegalontar Kec. Sragi 

Kab. Pekalongan melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku 

Kadus I, saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II 

saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi 

DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV adalah  sejumlah  Rp 

98.900.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu 

rupiah) dengan rincian : 

 

Jumlah 

Pemohon 

Jumlah uang 

yang diterima 

Terdakwa 

dari para 

Pemohon 

melalui 

Kadus I, II, 

Kadus III dan 

Kadus IV 

Uang yang 

diterima 

Terdakwa 

langsung 

dari para 

Pemohon 

Jumlah uang 

yang 

digunakan 

untuk 

operasional 

Kadus I, 

Kadus II, 

Kadus III 

dan Kadus 

IV 

Dusun I 

89 (delapan 

puluh 

sembilan) 

Pemohon 

Kadus I 

sebesar Rp 

48.000.000,- 

(empat puluh 

delapan juta 

rupiah) 

Rp 

6.300.000,- 

(enam juta 

tiga ratus ribu 

rupiah) 

Kadus I 

sebesar Rp 

8.000.000,- 

(delapan juta 

rupiah) 

Dusun II 

21 (dua 

puluh satu) 

Pemohon 

Kadus II 

sebesar Rp 

12.600.000,- 

(dua belas juta 

enam ratus ribu 

rupiah) 

 Kadus II 

sebesar Rp 

2.100.000,- 

(dua juta 

seratus ribu 

rupiah) 

Dusun III 

20 (dua 

puluh) 

Pemohon 

Kadus III 

sebesar Rp 

12.000.000,- 

(dua belas juta 

rupiah) 

 Kadus III 

sebesar Rp 

2.000.000,- 

(dua juta 

rupiah) 

Dusun IV 

20 (dua 

puluh) 

Pemohon 

Kadus IV 

sebesar Rp 

12.000.000,- 

(dua belas juta 

rupiah) 

 Kadus IV 

sebesar Rp 

2.000.000,- 

(dua juta 

rupiah) 

 

e. Bahwa kegiatan Prona dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan 

tahun anggaran 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 
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tersebut didukung anggaran dipa dari APBN tahun 2014 Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan Nomor : DIPA-056.01.2.430131/2014 

tanggal 05 Desember 2013 dan tidak boleh memungut biaya dari 

para pemohon sertifikat ; 

f. Perbuatan terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM selaku Kepala Desa 

Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan melakukan 

pungutan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

perbidang kepada pemohon Sertifikat tersebut bertentangan dengan 

aturan yang ada / berlaku yakni : 

1) Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor : 2844/ 17. 1-300/ VII/ 2014 tanggal 14 Agustus 2014 

tentang Petunjuk Teknis kegiatan Prona tahun 2013 yang masih 

tetap sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Prona tahun 2014 

di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 

Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

1998 Tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

 

Perbuatan terdakwa KUSNOTO Bin Tjaram tersebut, 

sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 11 

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

M E N U N T U T 

 

1. Menyatakan Terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM terbukti bersalah 

melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 11 

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi  sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan 

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM 

dengan pidana penjara selama 2 (dua) dikurangi selama Terdakwa 

berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa 

tetap ditahan. 

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KUSNOTO Bin 

TJARAM sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan 
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ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka 

terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1(satu) bulan. 

4. Menyatakan barang bukti berupa: 

1) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 

pembayaran pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 28–

11–2013 yang menerima Sdr. KUSNOTO; 

2) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ratus ribu rupiah) untuk 

pembayaran pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 04–

12–2013 yang menerima Sdr. KUSNOTO; 

3) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 15-12–2013 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

4) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 26–12–2013 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

5) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 05–02–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

6) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 07–02–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 

7) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 11–02–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 

8) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 12–02–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 

9) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 

pembayaran pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 26–

02–2014 yang menerima Sdr. KUSNOTO; 

10) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 03–03–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

11) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 



68 
 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 04–03–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 

12) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 06–03–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

13) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 07–04–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

14) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 22-04–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

15) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 05–05–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

16) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 12-05–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 

17) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama-nama pemohon prona tahun 

2014 berikut jumlah penyerahan uang dalam kegiatan prona 

masing-masing pemohon, dan penyerahan uang dari pemohon yang 

telah dikompulir oleh Kadus II kepada Kepala Desa Tegalontar; 

18) 1 (satu) lembar daftar pemohon sertifikat Prona tahun 2014 

sejumlah 20 pemohon yang terdapat catatan jumlah uang dari 

pemohon prona yang diserahkan oleh Kadus III kepada Kepala 

Desa Tegalontar dan tandatangan Sdr. KUSNOTO; 

19) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. TARMUJO sejumlah 

Rp. 2.000.000,- + 1.250.000,- + 600.000,-, tertanggal 17–03–2014 

yang menerima Sdr. KUSNOTO; 

20) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIMYATI sejumlah 

Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran 

pelunasan prona/ sertifikat th. 2014 tertanggal 11–03–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO (Kepala Desa Tegalontar); 

21) 3 (tiga) lembar kertas daftar nama pembuat sertifikat 2014; 

22) 1 (satu) lembar kertas daftar nama – nama yang mengajukan 

sertifikat; 

23) 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 

2014, tentang petunjuk teknis kegiatan Prona tahun 2013 tetap 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Prona tahun 2014 di Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 
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24) 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan Prona Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia tahun 2013; 

25) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11.2/8-

33.300/I/2014, tanggal 03 Januari 2014, tentang penetapan lokasi 

kegiatan Prona Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014; 

26) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pekalongan Nomor : 54/KEP-33.26/I/2014, tanggal 06 Januari 

2014, tentang penetapan lokasi desa kegiatan Prona Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2014; 

27) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Nomor : 55/KEP-33.26/I/2014, tanggal 06 Januari 

2014, tentang petugas pengelola kegiatan percepatan pelaksanaan 

pendaftaran tanah (PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pekalongan tahun anggaran 2014; 

28) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Nomor : 63/KEP-33.26/I/2014, tanggal 06 Januari 

2014, tentang struktur organisasi, personil dan uraian tugas kegiatan 

percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (PRONA) Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2014; 

29) 1 (satu) lembar brosur program sertipikat kategori V (PRONA, 

UKM & Nelayan) tahun anggaran 2014 dari Badan Pertanahan 

Nasional RI Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan; 

30) 1 (satu) bendel daftar penerima sertifikat Desa Tegalontar Kec. 

Sragi kegiatan persertifikatan Prona Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 

Agustus 2014; 

31) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Bupati Pekalongan 

Nomor 141.1/268 tahun 2012, tanggal 09 Agustus 2012 tentang 

pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala 

Desa Definitif Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

periode 2012 – 2018 atas nama Sdr. KUSNOTO, tempat / tanggal 

lahir Pekalongan, 27 Maret 1966, alamat Ds. Tegalontar Rt. 02 Rw. 

04 Kec. Sragi Kab. Pekalongan. 
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). 

 

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti 

surat tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula menghadapkan SAKSIyang 

masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada 

pokoknya sebagai berikut: 
1. Saksi DIYANTO Bin SISWOYO 

a. Bahwa benar Saksi menerangkan menjabat sebagai Perangkat 

Desa (Kadus I) Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

sejak sekira tahun 1990 sampai dengan sekarang; 
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b. Bahwa benar Saksi membenarkan di Desa Tegalontar Kec. 

Sragi Kab. Pekalongan pernah ada kegiatan percepatan 

pelaksanaan pendaftaran tanah/ penerbitan sertifikat (Prona) 

dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun anggaran 

2014; 

c. Bahwa benar Saksi menerangkan hubungan saksi dengan 

kegiatan percepatan pelaksanaan penerbitan sertifikat 

tersebut adalah sebagai penghubung/ fasilitator antara pihak 

pemohon warga Dk. Tegalontar Ds. Tegalontar dengan pihak 

Kepala Desa Tegalontar dan pihak dari Kantor Pertanahan 

Kab. Pekalongan; 
d. Bahwa benar Saksi menerangkan Desa Tegalontar bisa 

mendapatkan kegiatan percepatan pelaksanaan penerbitan 

sertifikat, karena sebelumnya ada pengusulan dari Terdakwa 

Kusnoto selaku Kepala Desa Tegalontar tetapi saksi tidak 

tahu pengusulanya kepada siapa; 

e. Bahwa benar Saksi menerangkan tahapan yang masuk dalam 

percepatan pelaksanaan penerbitan sertifikat tersebut berupa 

Penyuluhan, Pengumpulan data, Pengukuran dan 

pemeriksaan tanah, Penerbitan sertifikat, serta Penyerahan 

sertifikat; 

f. Bahwa benar Saksi menerangkan yang melaksanakan 

kegiatan Penyuluhan, Pengumpulan data, pengukuran, 

pemeriksaan tanah, penerbitan penerbitan sertifikat dan 

penyerahan setifikat seluruhnya dari Petugas Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan sedangkan untuk kegiatan 

pengumpulan data dan pengukuran dibantu oleh perangkat 

Desa Tegalontar; 
g. Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah pemohon penerbitan 

sertifikat di Desa Tegalontar sebanyak 150 (seratus lima 

puluh) dibagi dalam 4 (empat) Dusun; 

h. Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah pemohon penerbitan 

sertifikat di Dusun I yang saksi terima selaku pengumpul data 

sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) pemohon; 

i. Bahwa benar Saksi menerangkan bagi setiap pemohon 

penerbitan sertifikat dimintai biaya sebesar Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah); 

j. Bahwa benar Saksi menerangkan yang meminta biaya 

sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada para 

pemohon tersebut adalah setiap kadus termasuk saksi atas 

perintah Sdr. Terdakwa Kusnoto; 

k. Bahwa benar Saksi menerangkan saksi dan para pemohon 

tidak tahu jika kegiatan penerbitan sertifikat tersebut dibiayai 

oleh negara; 
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l. Bahwa benar Saksi menerangkan meminta/menerima biaya 

kepada para pemohon tersebut sekira bulan November 2013 

sebelum pelaksanaan kegiatan Prona dimulai; 

m. Bahwa benar Saksi menerangkan para pemohon 

menyanggupi membayar biaya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh 

ratus ribu rupiah) sebelum pelaksanaan  kegiatan Prona 

dimulai karena para pemohon takut tidak kebagian kegiatan 

prona tersebut, pemohon menilai biayanya lebih murah dan 

berusaha memberikan uang lebih dini karena kuota sertifikat 

untuk Desa Tegalantar terbatas; 

n. Bahwa benar Saksi menerangkan jika ada warga dusun I Ds. 

Tegalontar berminat menjadi pemohon penerbitan sertifikat 

dan tidak menyanggupi biaya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh 

ratus ribu rupiah) tersebut, maka saksi tidak memasukkan 

menjadi pemohon penerbitan sertifikat, karena sesuai dengan 

perintah Terdakwa Kusnoto agar para pemohon dimintai 

biaya sejumlah itu; 

o. Bahwa benar Saksi menerangkan uang sejumlah Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah) dari para pemohon tersebut saksi 

serahkan Sdr. KUSNOTO selaku Kepala Desa sejumlah RP 

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari setiap pemohon, 

sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap 

pemohon saksi pergunakan untuk membeli materai, untuk 

konsumsi pada saat pengukuran, konsumsi bagi perangkat 

desa yang membantu menempelkan materai diberkas dan 

biaya riwa riwi saksi selama proses penerbitan sertifikat 

tersebut; 

p. Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah total uang yang 

saksi serahkan kepada Terdakwa Kusnoto (Kepala Desa) dari 

para pemohon tersebut sebanyak Rp. 48.000.000,- (empat 

puluh delapan juta rupiah) dengan rincian Rp. 600.000,- 

(enam ratusribu rupiah) X 80 (delapan puluh) pemohon, 

sedangkansisanya yaitu 9 (sembilan) pemohon dari Dusun I 

pembayarannya langsung kepada Terdakwa Kusnoto; 

q. Bahwa benar Saksi mau memintai biaya kepada para 

pemohon penerbitan sertifikat, karena hal itu adalah perintah 

Terdakwa Kusnoto yang merupakan atasan saksi; 

r. Bahwa benar Saksi menerangkan para pemohon sertifikat 

Prona yang sudah menyerahkan uang kepada saksi sebelum 

pelaksanaan kegiatan Prona dimulai + sebanyak 35 (tiga 

puluh lima) pemohon tersebut sebagian ada yang telah 

membayar lunas sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) dan sebagian ada yang belum lunas/ baru membayar 

uang muka dan para pemohon yang belum membayar lunas 

menjanjikan kekurangannya akan dibayar setelah kegiatan 

sertifikat Prona di Ds. Tegalontar dilaksanakan. 
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Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar 

dan tidak berkeberatan 

2. Saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN 

a. Bahwa benar Saksi menerangkan menjabat sebagai Perangkat 

Desa (Kadus II) Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

sejak sekira tahun 2005 sampai dengan sekarang; 

b. Bahwa benar Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab 

saksi sebagai Perangkat Desa (Kadus II) adalah membantu 

Kepala Desa khususnya untuk membina dan memimpin 

warga Dk. Serut Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan; 

c. Bahwa benar Saksi menerangkan di Desa Tegalontar Kec. 

Sragi Kab. Pekalongan pernah ada kegiatan percepatan 

pelaksanaan pendaftaran tanah/ penerbitan sertifikat (Prona) 

dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun anggaran 

2014; 

d. Bahwa benar Saksi menerangkan hubungan saksi dengan 

kegiatan percepatan pelaksanaan penerbitan sertifikat 

tersebutadalah sebagai penghubung/ fasilitator antara pihak 

pemohon warga Dk. Serut Ds. Tegalontar dengan pihak 

Kepala Desa Tegalontar dan pihak dari Kantor Pertanahan 

Kab. Pekalongan; 

e. Bahwa benar Saksi menerangkan kegiatan percepatan 

pelaksanaan penerbitan sertifikat tersebut dilaksanakan pada 

sekira bulan Maret 2014 s.d November 2014; 

f. Bahwa benar Saksi menerangkan Desa Tegalontar bisa 

mendapatkan kegiatan percepatan pelaksanaan penerbitan 

sertifikat, karena sebelumnya ada pengusulan dari Kepala 

Desa Tegalontar tetapi saksi tidak tahu pengusulanya kepada 

siapa; 

g. Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah pemohon penerbitan 

sertifikat di Desa Tegalontar sebanyak 150 (seratus lima 

puluh) dibagi dalam 4 (empat) Dusun; 

h. Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah pemohon penerbitan 

sertifikat di Dusun II yang saksi terima selaku pengumpul 

data sebanyak 21 (dua puluh satu pemohon); 

i. Bahwa benar Saksi menerangkan bagi setiap pemohon 

penerbitan sertifikat dimintai biaya sebesar Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah); 

j. Bahwa benar Saksi menerangkan yang meminta biaya 

sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada para 

pemohon tersebut adalah setiap kadus termasuk saksi atas 

perintah terdakwa selaku Kepala Desa; 

k. Bahwa benar Saksi menerangkan saksi dan para pemohon 

tidak tahu jika kegiatan penerbitan sertifikat tersebut dibiayai 

oleh negara; 
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l. Bahwa benar Saksi menerangkan meminta biaya kepada para 

pemohon tersebut secara bertahap dari awal dimulainya 

pendataan/ pengumpulan data sekira bulan April 2014 sampai 

dengan terbitnya sertifikat pada sekira bulan November 2014 

dengan cara masing-masing pemohon membayar uang muka/ 

DP kepada saksi diantara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 

sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 

selanjutnya uang muka/ DP tersebut saksi serahkan kepada 

terdakwa, selanjutnya setelah sertifikat jadi/ terbit masing-

masing pemohon melunasi kekurangannya; 

m. Bahwa benar Saksi menerangkan jika ada warga dusun II Ds. 

Tegalontar berminat menjadi pemohon penerbitan sertifikat 

dan tidak menyanggupi biaya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh 

ratus ribu rupiah) tersebut, maka saya tidak memasukkan 

menjadi pemohon penerbitan sertifikat, karena sesuai dengan 

perintah terdakwa (kepala Desa Tegalontar) agar para 

pemohon dimintai biaya sejumlah itu; 

n. Bahwa benar Saksi menerangkan uang sejumlah Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah) dari para pemohon tersebut saksi 

serahkan terdakwa selaku Kepala Desa sejumlah RP 

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap pemohon, 

sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pemohon 

saksi pergunakan untuk membeli materai, untuk konsumsi 

pada saat pengukuran, konsumsi bagi perangkat desa yang 

membantu menempelkan materai diberkas dan biaya 

transport saksi selama proses penerbitan sertifikat tersebut; 

o. Bahwa benar Saksi menerangkan tidak tahu dipergunakan 

untuk apa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa (Kepala 

Desa) sejumlah Rp 600.000,- dari tiap pemohon atau 

sejumlah Rp. 12.600.000; 

p. Bahwa benar Saksi menerangkan sejumlah Rp 12.600.000,- 

(dua belas juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada 

terdakwa secara bertahap yang saksi ingat yang pertama saksi 

menyerahkan uang pada sekira bulan April 2014 sejumlah Rp 

4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada 

sekira bulan Mei 2014 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta 

rupiah) dan pada tanggal 08 Mei 2014 sejumlah Rp 

1.000.000,- (satu juta rupiah) serta yang lainnya saksi lupa, 

diserahkan di Kantor Kepala Desa dan di rumah terdakwa; 

q. Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat saksi 

menyerahkan uang kepada terdakwa (Kepala Desa) tersebut 

saksi tidak menggunakan bukti kwitansi; 

r. Bahwa benar Saksi menerangkan mau memintai biaya kepada 

para pemohon penerbitan sertifikat, karena hal itu adalah 

perintah terdakwa (Kepala Desa) yang merupakan atasan 

saksi; 
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s. Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang 

diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kertas 

bertuliskan nama-nama pemohon prona tahun 2014 berikut 

jumlah penyerahan uang dalam kegiatan prona masing-

masing pemohon, dan penyerahan uang dari pemohon yang 

telah dikompulir oleh Kadus II kepada terdakwa (Kepala 

Desa Tegalontar), adalah adalah bukti data nama-nama 

pemohon prona tahun 2014; 

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar 

dan tidak berkeberatan. 

3. Saksi TARMUJO Bin SAYID 

a. Bahwa benar Saksi menerangkan menjabat sebagai Perangkat 

Desa (Kadus III) Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

sejak sekira tahun 1995 sampai dengan sekarang; 

b. Bahwa benar Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab 

saksi sebagai Perangkat Desa (Kadus III) adalah membantu 

Kepala Desa khususnya untuk membina dan memimpin 

warga Dk. Pegirikan dan Dk. Mojotengah Ds. Tegalontar 

Kec. Sragi Kab. Pekalongan; 

c. Bahwa benar Saksi menerangkan di Desa Tegalontar Kec. 

Sragi Kab. Pekalongan pernah ada kegiatan percepatan 

pelaksanaan pendaftaran tanah/ penerbitan sertifikat (Prona) 

dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun anggaran 

2014; 

d. Bahwa benar Saksi menerangkan hubungan saksi dengan 

kegiatan percepatan pelaksanaan penerbitan sertifikat 

tersebut adalah sebagai penghubung/ fasilitator antara pihak 

pemohon warga Dk. Pegirikan dan Dk. Mojotengah Ds. 

Tegalontar dengan pihak Kepala Desa Tegalontar dan pihak 

dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan; 

e. Bahwa benar Saksi menerangkan kegiatan percepatan 

pelaksanaan penerbitan sertifikat tersebut dilaksanakan pada 

sekira bulan Maret 2014 s.d November 2014; 

f. Bahwa benar Saksi menerangkan Desa Tegalontar bisa 

mendapatkan kegiatan percepatan pelaksanaan penerbitan 

sertifikat, karena sebelumnya ada pengusulan dari Kepala 

Desa Tegalontar tetapi saksi tidak tahu pengusulanya kepada 

siapa; 

g. Bahwa benar Saksi menerangkan yang melaksanakan 

kegiatan Penyuluhan, Pengumpulan data, pengukuran, 

pemeriksaan tanah, penerbitan penerbitan sertifikat dan 

penyerahan setifikat seluruhnya dari Petugas Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan sedangkan untuk kegiatan 

pengumpulan data dan pengukuran dibantu oleh perangkat 

Desa Tegalontar; 
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h. Bahwa benar Saksi menerangkan kegiatan yang dilakukan 

dalam pelaksanaan membantu Petugas Kantor Pertanahan 

pada kegiatan pengumpulan data tersebut adalah mendata 

pemohon prona, pengumpulan dokumen bukti kepemilikan 

tanah dari para pemohon, dan menyerahkan dokumen bukti 

kepemilikan tanah dari para pemohon kepada petugas Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan; 

i. Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah pemohon penerbitan 

sertifikat di Dusun IV yang saksi terima selaku pengumpul 

data sebanyak 20 (dua puluh) pemohon; 

j. Bahwa benar Saksi menerangkan bagi setiap pemohon 

penerbitan sertifikat dimintai biaya sebesar Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah); 

k. Bahwa benar Saksi menerangkan yang meminta biaya 

sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada para 

pemohon tersebut adalah setiap kadus termasuk saksi atas 

perintah terdakwa; 

l. Bahwa benar Saksi menerangkan saksi dan para pemohon 

tidak tahu jika kegiatan penerbitan sertifikat tersebut dibiayai 

oleh negara; 

m. Bahwa benar Saksi menerangkan meminta biaya kepada para 

pemohon tersebut secara bertahap dari awal dimulainya 

pendataan/ pengumpulan data sekira bulan April 2014 sampai 

dengan terbitnya sertifikat pada sekira bulan November 2014 

dengan cara masing-masing pemohon membayar uang muka/ 

DP kepada saksi diantara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 

sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 

selanjutnya uang muka/ DP tersebut saksi serahkan kepada 

terdakwa, selanjutnya setelah sertifikat jadi/ terbit masing-

masing pemohon melunasi kekuranganya; 

n. Bahwa benar Saksi menerangkan jika ada warga dusun III Ds. 

Tegalontar berminat menjadi pemohon penerbitan sertifikat 

dan tidak menyanggupi biaya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh 

ratus ribu rupiah) tersebut, maka saksi tidak memasukkan 

menjadi pemohon penerbitan sertifikat, karena sesuai dengan 

perintah terdakwa selaku kepala Desa Tegalontar agar para 

pemohon dimintai biaya sejumlah itu; 

o. Bahwa benar Saksi menerangkan uang sejumlah Rp 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah) dari para pemohon tersebut saksi 

serahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa sejumlah RP 

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap pemohon, 

sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pemohon 

saksi pergunakan untuk membeli materai, untuk konsumsi 

pada saat pengukuran, konsumsi bagi perangkat desa yang 

membantu menempelkan materai diberkas dan biaya 

transport saksi selama proses penerbitan sertifikat tersebut; 
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p. Bahwa benar Saksi menerangkan tidak tahu dipergunakan 

untuk apa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa 

sejumlah Rp 600.000,- dari tiap pemohon atau sejumlah Rp 

12.000.000,-; 

q. Bahwa benar Saksi menerangkan sejumlah Rp 12.000.000,- 

(dua belas juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada 

terdakwa secara bertahap yang saya ingat yang pertama saya 

menyerahkan uang pada sekira bulan April 2014 sejumlah 

Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada tanggal 28 

Agustus 2014 sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus 

lima puluh ribu rupiah) dan yang lainnya saya lupa, 

diserahkan di Kantor Kepala Desa dan di rumah terdakwa; 

r. Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat saksi 

menyerahkan uang kepada terdakwa (Kepala Desa) tersebut 

menggunakan bukti 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari 

saksi sejumlah Rp  2.000.000,- + 1.250.000,- + 600.000,- 

yang menerima terdakwa; 

s. Bahwa benar Saksi menerangkan mau memintai biaya kepada 

para pemohon penerbitan sertifikat, karena hal itu adalah 

perintah terdakwa (Kepala Desa) yang merupakan atasan 

saksi; 

t. Bahwa benar Saksi menerangkan dimintai oleh terdakwa 

(Kepala Desa) untuk memintai biaya kepada para pemohon 

penerbitan sertifikat tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira 

pukul 11.00 Wib di balai Desa Tegalontar (sehari setelah ada 

penyuluhan dari Kantor Pertanahan); 

u. Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang 

perlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar daftar 

pemohon sertifikat Prona tahun 2014 sejumlah 20 pemohon 

yang terdapat catatan jumlah uang dari pemohon prona yang 

diserahkan oleh Kadus III kepada Kepala Desa Tegalontar 

ditandatangani Sdr. KUSNOTO dan 1 (satu) lembar kwitansi 

penerimaan dari terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- + 

1.250.000,- + 600.000,-, tertanggal 17–03–2014 yang 

menerima terdakwa, adalah bukti penyerahan uang para 

pemohon sertifikat dari saudara kepada terdakwa (Kepala 

Desa). 

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar 

dan tidak berkeberatan. 

4. Saksi DIMYATI Bin SAMAD 

a. Bahwa benar Saksi menerangkan menjabat sebagai Perangkat 

Desa (Kadus IV) Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

sejak sekira tahun 1981 sampai dengan sekarang; 

b. Bahwa benar Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab 

saksi sebagai Perangkat Desa (Kadus IV) adalah membantu 

Kepala Desa khususnya untuk membina dan memimpin 
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warga Dk. Ketung Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. 

Pekalongan; 

c. Bahwa benar Saksi membenarkan di Desa Tegalontar Kec. 

Sragi Kab. Pekalongan pernah ada kegiatan percepatan 

pelaksanaan pendaftaran tanah/ penerbitan sertifikat (Prona) 

dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun anggaran 

2014; 

d. Bahwa benar Saksi menerangkan jumlah pemohon penerbitan 

sertifikat di Dusun IV yang saksi terima selaku pengumpul 

data sebanyak 20 (dua puluh pemohon); 

e. Bahwa benar Saksi menerangkan bagi setiap pemohon 

penerbitan sertifikat dimintai biaya sebesar Rp. 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah); 

f. Bahwa benar Saksi menerangkan yang meminta biaya 

sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada para 

pemohon tersebut adalah setiap kadus termasuk saksi atas 

perintah Terdakwa selaku Kepala Desa tegalontar; 

g. Bahwa benar Saksi menerangkan saksi dan para pemohon 

tidak tahu jika kegiatan penerbitan sertifikat tersebut dibiayai 

oleh negara; 

h. Bahwa benar Saksi menerangkan meminta biaya kepada para 

pemohon tersebut setelah proses pengukuran dilakukan oleh 

kantor Pertanahan, akan tetapi para pemohon sudah 

menyanggupi biaya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) tersebut pada saat saksi memberitahukan adanya 

penerbitan sertifikat tersebut kepada warga dusun IV; 

i. Bahwa benar Saksi menerangkan jika ada warga dusun IV Ds. 

Tegalontar berminat menjadi pemohon penerbitan sertifikat 

dan tidak menyanggupi biaya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh 

ratus ribu rupiah) tersebut, maka saksi tidak memasukkan 

menjadi pemohon penerbitan sertifikat, karena sesuai dengan 

perintah Terdakwa  (kepala Desa Tegalontar) agar para 

pemohon dimintai biaya sejumlah itu; 

j. Bahwa benar Saksi menerangkan uang sejumlah Rp. 

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari para pemohon tersebut 

saksi serahkan Sdr. KUSNOTO selaku Kepala Desa sejumlah 

RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap pemohon, 

sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap pemohon 

saya pergunakan untuk membeli materai, untuk konsumsi 

pada saat pengukuran, konsumsi bagi perangkat desa yang 

membantu menempelkan materai diberkas dan biaya riwa 

riwi saya selama proses penerbitan sertifikat tersebut; 

k. Bahwa benar Saksi menerangkan tidak tahu dipergunakan 

untuk apa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa 

Kusnoto (Kepala Desa) sejumlah Rp. 600.000,- dari tiap 

pemohon atau sejumlah Rp. 12.000.000,-; 
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l. Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat kedua kali 

penyerahan uang tersebut saksi hanya diberi bukti kwitansi 1 

(satu) kali yaitu pada saat penyerahan uang yang ke dua; 

m. Bahwa benar Saksi menerangkan mau memintai biaya kepada 

para pemohon penerbitan sertifikat, karena hal itu adalah 

perintah Kepala Desa yang merupakan atasan saksi; 

n. Bahwa benar Saksi menerangkan dimintai oleh Terdakwa 

Kusnoto untuk memintai biaya kepada para pemohon 

penerbitan sertifikat tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira 

pukul 11.00 Wib di balai Desa Tegalontar (sehari setelah ada 

penyuluhan dari Kantor Pertanahan; 

o. Bahwa benar Saksi menerangkan yang menyaksikan pada 

saat Terdakwa Kusnoto menyuruh saksi untuk meminta biaya 

kepadapara pemohon sertifikat tersebut adalah Sdr. Tarmujo, 

Sdr. Imam Walidi dan Sdr. Diyanto, saat itu para kadus 

dikumpulkan dan diperintah secara bersama – sama; 

p. Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang 

ditunjukkan oleh pemeriksa berupa kwitansi penerimaan dari 

saksi uang sejumlah dua belas juta rupiah untuk keperluan 

pelaksanaan prona/ sertifikat th. 2014 atas nama penerima 

KUSNOTO tertanggal 11/3-2014 adalah bukti penyerahan 

uang para pemohon sertifikat dari saksi kepada Terdakwa 

Kusnoto (Kepala Desa) adalah bukti penyerahan uang para 

pemohon sertifikat dari saudara kepada Terdakwa  Kusnoto 

(Kepala Desa). 

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar 

dan tidak berkeberatan. 

5. Saksi M. TOHRI Bin TANGWUN 

a. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai 

pemohon pendaftaran tanah dalam kegiatan percepatan 

pelaksanaan sertifikat tanah (Prona) Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan tahun anggaran 2014 di Ds. Tegalontar Kec. 

Sragi Kab. Pekalongan, pada saat itu saya memohonkan 

pendaftaran tanah atas nama saksi sendiri; 

b. Bahwa benar Saksi menerangkan bisa menjadi pemohon 

pendaftaran tanah tersebut dengan cara : sebelumnya saksi 

diberitahu oleh Sdr. IMAM WALIDI, laki-laki, 40 tahun, 

pekarjaan Kadus II Ds. Tegalontar, alamat Dk. Serut Ds. 

Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan bahwa akan ada 

pendaftaran sertifikat Prona, selang beberapa hari kemudian 

saksi menanyakan kepada Sdr. IMAM WALIDI, tentang 

syarat menjadi pemohon pendaftaran tanah Prona tersebut, 

kemudian Sdr. IMAM WALIDI menyebutkan syarat-syarat 

administrasi yang harus dilengkapi berupa dokumen-

dokumen/ data kepemilikan tanah dan Sdr. IMAM WALIDI 

menyebutkan untuk warga yang berminat mengajukan 
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permohonan pendaftaran tanah (Prona) dengan biaya sebesar 

Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) bidang, 

setelah mengetahui hal tersebut, saksi mengajukan 

permohonan pendaftaran tanah dan melengkapi persyaratan-

persyaratanya; 

c. Bahwa benar Saksi menerangkan mengajukan permohonan 

sertifikat tanah (Prona) tersebut pada sekira bulan April 2014 

di rumah saksi; 

d. Bahwa benar Saksi menerangkan ada syarat administrasi 

yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan 

pendaftaran tanah sebagai berikut : Foto copy KTP 1 (satu) 

lembar, Foto copy KK 1 (satu) lembar, Foto copy SPPT PBB 

1 (satu) lembar, dan Foto copy C desa 1 (satu) lembar; 

e. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ada persyaratan lain 

yang harus saksi penuhi selain persyaratan administrasi diatas 

yaitu membayar biaya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) setiap 1 (satu) bidang tanah / 1 (satu) sertifikat; 

f. Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya tidak tahu bahwa 

kegiatan percepatan pelaksanaan sertifikat tanah (Prona) 

Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun anggaran 2014 di 

Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongantersebut dibiayai 

oleh Negara tetapi setelah saksi diperiksa oleh Petugas dari 

Polres Pekalongan saksi baru mengetahui hal tersebut; 

g. Bahwa benar Saksi menerangkan bersedia membayar biaya 

sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut 

karena menurut saksi biaya sejumlah itu terhitung murah jika 

dibandingkan membuat sertifikat sendiri dan kalau saksi tidak 

bersedia membayar biaya tersebut, takut permohonan saksi 

ditolak karena saksi menganggap yang meloloskan 

permohonan saksi adalah Kepala Desa; 

h. Bahwa benar Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang 

menentukan biaya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) setiap 1 (satu) bidang tanah tersebut, akan tetapi pada 

saat saksi mengajukan permohonan pendaftaran tanah Prona 

menurut keterangan Sdr. IMAM WALIDI (Kadus II) 

yangmenentukan biaya tersebut adalah terdakwa selaku 

Kepala Desa Tegalontar; 

i. Bahwa benar Saksi menerangkan menyerahkan biaya 

permohonan pembuatan sertifikat tanah (Prona) tersebut 

kepada Sdr. IMAM WALIDI (Kadus II); 

j. Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat saksi 

menyerahkan biaya pembuatan sertifikat (Prona) tersebut 

tidak ada bukti kwitansi pembayaran; 

k. Bahwa benar Saksi menerangkan tidak tahu biaya sejumlah 

Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan 
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untuk apa dan sebelum saksi dimintai biaya tersebut tidak 

pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu; 

l. Bahwa benar Saksi menerangkan menurut saksi jika dari awal 

saksi tidak menyanggupi biaya tersebut permohonan 

pendaftaran tanah saksi tidak akan diproses; 

m. Bahwa benar Saksi menerangkan merasa dirugikan atas 

penarikan uang tersebut, karena sebenarnya kegiatan 

pendaftaran tanah sudah dibiayai oleh Negara. 

Atas Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar 

dan tidak berkeberatan. 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, 

keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta 

mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut 

mempunyai  hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu 

keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang 

berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, 

tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi 

tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai 

kekuatan pembuktian,  karena  keterangan  saksi tunggal harus dinyatakan 

tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa; 

 

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi 

sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara 

keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan 

yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan 

demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara 

keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

 

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan 

dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang 

terungkap di persidangan; 

 

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi 

pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut 

Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 

dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan 

atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman); 

 

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang 

diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan 

keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling 

bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya FAKTA HUKUM sebagai 

berikut : 
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a. Bahwa terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM pada tanggal 09 

Agustus tahun 2012 telah diangkat sebagai Kepala Desa Tegalontar 

Kec, Sragi Kab. Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Pekalongan Nomor 141.1/268 tentang Pengesahan Pengangkatan 

Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2012 

s/d 2018; 

b. Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa KUSNOTO Bin 

TJARAM selaku Kepala Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. 

Pekalongan telah mengusulkan kegiatan Prona ke Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan untuk 250 (dua ratus lima puluh) 

sertifikat / bidang tanah namun yang dapat diterima / terealisasi oleh  

Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk Desa Tegalontar Kec. 

Sragi Kab. Pekalongan sejumlah 150 (seratus lima puluh) lokasi; 

c. Bahwa sebelum dilakukan pengusulan sertifikat untuk kegiatan 

Prona ke Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan, Terdakwa selaku 

Koordinator pelaksana Kegiatan Prona Desa Tegalontar Kec. Sragi 

Kab. Pekalongan, terdakwa memerintahkan para perangkat Desa 

yaitu Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi 

IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi 

TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin 

SAMAD Selaku Kadus IV untuk memintai biaya dari para 

pemohon sertifikat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

untuk 1 (satu) bidang tanah/ sertifikat dimana uang Rp. 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 600.000,- (enamratus 

ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa dan Rp. 

100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional para 

kadus yang melakukan penarikan dan apabila para pemohon 

sertifikat tidak mau memberikan biaya untuk pembuatan sertifikat 

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 

melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi 

IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi 

TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin 

SAMAD Selaku Kadus IV maka terdakwa tidak mengusulkan 

menjadi pemohon penerbitan sertifikat; 

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Nomor 54 /KEP-33.26/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 

tentang penetapan lokasi Desa kegiatan Prona Kantor Pertanahan 

Kab. Pekalongan tahun anggaran 2014 dalam penetapan lokasi 

Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan yang terealisasi 

sebanyak 150 (seratus lima puluh) sertifikat/ bidang tanah; 

e. Bahwa dari 150 (seratus lima puluh) pemohon sertifikat tersebut 

semuanya telah memberikan biaya untuk pembuatan sertifikat 

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 

melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi 

IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi 

TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin 
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SAMAD Selaku Kadus IV dimana penarikan pembayaran 

pembuatan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara : 

1) Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I menarik 

biaya pembuatan sertifikat untuk Dusun I sejumlah 89 (delapan 

puluh sembilan) pemohon dengan rincian 80 (delapan puluh) 

pemohon biayanya ditarik oleh Saksi DIYANTO Bin 

SISWOYO dengan jumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) x 80 =Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) 

dan 9 (Sembilan) pemohon biayanya diterima langsung oleh 

terdakwa dengan jumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

x 9 = Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), 

kemudian dana yang diterima saksi DIYANTO Bin SISWOYO  

sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) 

diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat 

puluh delapan juta rupiah) sehingga total uang yang diterima 

terdakwa untuk pemohon dusun I adalah : Rp. 62.300.000,- 

(enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi 

DIYANTO Bin SISWOYO mendapat upah untuk operasional 

dari penarikan 80 (delapan puluh) pemohon tersebut sebesar 

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 80 = Rp. 8.000.000,- 

(delapan juta rupiah); 

2) Saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II 

menarik biaya pembuatan sertifikat untuk Dusun II sejumlah 

21 (dua puluh satu) pemohon dengan jumlah Rp. 700.000,- 

(tujuh ratus ribu rupiah) x 21 =  Rp. 14.700.000,- (empat belas 

juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian dana yang diterima 

saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN sebesar Rp. 

14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)  

diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua 

belas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan saksi IMAM 

WALIDI Bin TANGWUN mendapat upah untuk operasional 

dari penarikan 21 (dua puluh satu) pemohon tersebut sebesar 

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 21 = Rp. 2.100.000,- (dua 

juta seratus ribu rupiah); 

3) Saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III menarik biaya 

pembuatan sertifikat untuk Dusun III sejumlah 20 (dua puluh) 

pemohon dengan jumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

x 20 =  Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian 

dana yang diterima saksi TARMUJO Bin SAYID sebesar Rp. 

14.000.000,- (empat belas juta rupiah)  diserahkan kepada 

terdakwa sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 

sedangkan saksi TARMUJO Bin SAYID mendapat upah untuk 

operasional dari penarikan 20 (dua puluh) pemohon tersebut 

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 20 = Rp. 

2.000.000,- (dua juta rupiah); 
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4) Saksi DIMYATI Bin SAMAD selaku Kadus IV menarik biaya 

pembuatan sertifikat untuk Dusun IV sejumlah 20 (dua puluh) 

pemohon dengan jumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

x 20 =  Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian 

dana yang diterima saksi DIMYATI Bin SAMAD sebesar Rp. 

14.000.000,- (empat belas juta rupiah)  diserahkan kepada 

terdakwa sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 

sedangkan saksi DIMYATI Bin SAMAD mendapat upah untuk 

operasional dari penarikan 20 (dua puluh) pemohon tersebut 

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 20 = Rp. 

2.000.000,- (dua juta rupiah); 

f. Bahwa total keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari 150 

(seratus lima puluh) pemohon sertifikat  Desa Tegalontar Kec. Sragi 

Kab. Pekalongan melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku 

Kadus I, saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II 

saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi 

DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV adalah  sejumlah  Rp. 

98.900.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu 

rupiah) dengan rincian : 

 

Jumlah 

Pemohon 

Jumlah uang 

yang diterima 

Terdakwa 

dari para 

Pemohon 

melalui 

Kadus I, II, 

Kadus III dan 

Kadus IV 

Uang yang 

diterima 

Terdakwa 

langsung 

dari para 

Pemohon 

Jumlah uang 

yang 

digunakan 

untuk 

operasional 

Kadus I, 

Kadus II, 

Kadus III 

dan Kadus 

IV 

Dusun I 

89 (delapan 

puluh 

sembilan) 

Pemohon 

Kadus I 

sebesar Rp 

48.000.000,- 

(empat puluh 

delapan juta 

rupiah) 

Rp 

6.300.000,- 

(enam juta 

tiga ratus ribu 

rupiah) 

Kadus I 

sebesar Rp 

8.000.000,- 

(delapan juta 

rupiah) 

Dusun II 

21 (dua 

puluh satu) 

Pemohon 

Kadus II 

sebesar Rp 

12.600.000,- 

(dua belas juta 

enam ratus ribu 

rupiah) 

 Kadus II 

sebesar Rp 

2.100.000,- 

(dua juta 

seratus ribu 

rupiah) 

Dusun III 

20 (dua 

puluh) 

Pemohon 

Kadus III 

sebesar Rp 

12.000.000,- 

 Kadus III 

sebesar Rp 

2.000.000,- 
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(dua belas juta 

rupiah) 

(dua juta 

rupiah) 

Dusun IV 

20 (dua 

puluh) 

Pemohon 

Kadus IV 

sebesar Rp 

12.000.000,- 

(dua belas juta 

rupiah) 

 Kadus IV 

sebesar Rp 

2.000.000,- 

(dua juta 

rupiah) 

 

g. Bahwa kegiatan Prona dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan 

tahun anggaran 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

tersebut didukung anggaran dipa dari APBN tahun 2014 Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan Nomor : DIPA-056.01.2.430131/2014 

tanggal 05 Desember 2013 dan tidak boleh memungut biaya dari 

para pemohon sertifikat; 

 

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan aspek 

yuridisnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau delik 

yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan secara obyektif dengan 

menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan 

unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut; 

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

susunan dakwaan subsidaritas yaitu : 

PRIMAIR : Melanggar Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 

20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 11 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 

20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Menimbang oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun 

secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan 

primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terpenuhi dan 

terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan 

sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan dakwaan subsidair; 

Menimbang bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum,  pledoi 

Penasehat Hukum Terdakwa, serta replik dan duplik maka hal tersebut akan 

terjawab dengan terbukti atau tidaknya pembuktian dari unsur-unsur pasal 

yang didakwakan Penuntut Umum; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 12 huruf e Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-

unsurnya sebagai berikut: 

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 

3. Secara melawan hukum; 

4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau 

menerima pembayaran dengan potongan, untuk mengerjakan 

sesuatu bagi dirinya 

5. Menyalahgunakan kekuasaan. 

Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” 

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Pegawai Negeri´menurut Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi adalah: 

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Kepegawaian; 

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah; 

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. 

Bahwa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 memberikan 

pengertian bahwa Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.  Berdasarkan 

fakta persidangan Terdakwa KUSNOTO bin TJARAM sebagai Kepala Desa 

Tegalontaryang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan 

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/268 tahun 2012, tanggal 09 

Agustus 2012 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih 

menjadi Kepala Desa Definitif Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

periode 2012 – 2018. 

Bahwa oleh karena itu Terdakwa sebagai KUSNOTO Bin TJARAM  sebagai 

termasuk dalam lingkup pengertian “Pegawai Negeri” sebagamana yang 

dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28/1999, disebutkan bahwa 

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi 

eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Bahwa dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan 

bahwa Penyelenggara Negara meliputi: 

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 

3. Menteri; 

4. Gubernur; 

5. Hakim; 

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kepala Desa Tegalontar Kec, Sragi Kab. 

Pekalonganuntuk periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 termasuk 

dalam lingkup pengertian “Penyelenggara Negara” sebagaimana yang 

dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 angka (7) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama 

“Pegawai negeri atau penyelenggara Negara” telah terpenuhi pada diri 

Terdakwa. 

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau 

Orang Lain” 

Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan 

kata “dengan maksud”  tersebut merupakan “kesengajaan sebagai maksud” 

hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si 

pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya 

motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 

Bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yaitu penafsiran 

yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat 

diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang 

bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu 

yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara 

materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti 

memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk 

mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut 

ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat 

delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi; 

Bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk 

“maksud menguntungkan diri sendiri” atau untuk “maksud menguntungkan 

orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada 

perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam 

unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi; 
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Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah disebutkan di atas, menurut 

Majelis terbukti benar bahwa niat untuk menguntungkan diri terdakwa 

sendiri telah ada sejak semula karena Terdakwa mengetahui bahwa 

kegiatan Prona dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun anggaran 

2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan tersebut didukung 

anggaran dipa dari APBN tahun 2014 Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan 

Nomor : DIPA-056.01.2.430131/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan tidak 

boleh memungut biaya dari para pemohon sertifikat; 

Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menguntungkan orang lain yaitu saksi 

DIYANTO Bin SISWOYO mendapat upah untuk operasional dari penarikan 

80 (delapan puluh) pemohon tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu 

rupiah) x 80 = Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) , saksi IMAM WALIDI 

Bin TANGWUN mendapat upah untuk operasional dari penarikan 21 (dua 

puluh satu) pemohon tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 

21 = Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), saksi TARMUJO Bin 

SAYID mendapat upah untuk operasional dari penarikan 20 (dua puluh) 

pemohon tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 20 = Rp 

2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi DIMYATI Bin SAMAD mendapat 

upah untuk operasional dari penarikan 20 (dua puluh) pemohon tersebut 

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 20 = Rp 2.000.000,- (dua juta 

rupiah); 

Bahwa berdasarkan perimbangan tersebut, perbuatan yang dilakukan 

Terdakwa menurut Majelis Hakim telah nyata-nyata membuktikan adanya 

niat/motif dari Terdakwa untuk menguntungkan : 

a) diri Terdakwa sendiri dan 

b) orang lain yaitu saksi DIYANTO Bin SISWOYO, saksi IMAM 

WALIDI Bin TANGWUN, saksi TARMUJO Bin SAYID dan saksi 

DIMYATI Bin SAMAD. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim 

berpendapat, unsur kedua “dengan maksud  menguntungkan diri sendiri, atau 

orang lain” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. 

Ad.3. Unsur “Secara Melawan Hukum” 

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dari pasal 12 huruf e Majelis 

Hakim mengadopsi dari pasal 2 ayat (1)  unsur ke-2 UU No. 31 Tahun 1999 

sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 

mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun secara 

materiil. Perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang 

bertentangan dengan Undang-undang, dan melawan hukum materiil adalah 

perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan dalam 

masyarakat, kepentingan hukum yang dilindungi; 

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 

25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1)  UU No.31 

Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur 

perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan 

telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 



88 
 

Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 

Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARI 

No.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an. Terdakwa Hamdani Amin 

dan Putusan MARI N0.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap 

menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana 

ketentuan Pasal 2 ayat (1)  UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 

20 Tahun 2001; 

Bahwa alasan-alasan putusan MARI adalah, apabila penjelasan ketentuan 

Pasal 2 ayat (1)  UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 

2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiilbertetangan dengan 

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka yang dimaksud 

dengan unsur melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, sedangkan 

berdasarkan doktrin, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 

2009, yang menentukan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan 

ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009, Pengadilan 

tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas,  

bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari 

dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan 

tersebut diberlakukan pada kasus yang kongkrit, sedangkan apabila kita 

memperhatikan UU ternyata bagi kita UU tesebut banyak menunjukkan 

kekurangannya, bahkan juga tidak jelas; 

Bahwa tujuan diperluasnya unsur perbuatan “melawan hukum“ yang tidak 

saja dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materiil, adalah 

untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, bahwa Yurisprudensi dan 

doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU, kebiasaan serta traktat 

yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang 

dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam 

arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya 

konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah 

sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang 

hidupdalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis dalam 

mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah 

Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dan juga akan 

memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum 

dalam arti formil dan materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk 

terbinannya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana 

korupsi; 

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas menurut Majelis unsur 

“melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi; 

Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melawan 

hukum”, namun demikian Terdakwa hanya bisa melakukan perbuatan 
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tersebut karena adanya hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan 

atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut 

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan 

dengan jabatannya; 

Bahwa menurut hemat Majelis terdakwa lebih tepat melanggarpasal 11 

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan 

ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ketiga “secara 

melawan hukum” tidak dapat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa; 

Bahwa karena unsur ketiga dari dakwaan primair tidak terbukti, maka 

Majelis tidak akan membuktikan unsur selanjutnya. Dengan demikian 

perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuanPasal 12 huruf e Undang-

Undang  Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana 

dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana dakwaan primair, dan Terdakwa harus dibebaskan dari 

dakwaan primair; 

Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya 

Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair; 

Bahwa dakwaan subsidair melanggarpasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 

Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 

2. Menerima hadiah atau janji; 

3. Diketahui atau patut diduga; 

4. Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau 

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 

tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 

Ad.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” 

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Pegawai Negeri´menurut Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi adalah: 

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Kepegawaian; 

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah; 

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 
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e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 

Bahwa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 memberikan 

pengertian bahwa Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.  Berdasarkan 

fakta persidangan Terdakwa KUSNOTO bin TJARAM sebagai Kepala Desa 

Tegalontaryang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan 

Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/268 tahun 2012, tanggal 09 

Agustus 2012 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih 

menjadi Kepala Desa Definitif Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

periode 2012 – 2018. 

Bahwa oleh karena itu Terdakwa sebagai KUSNOTO Bin TJARAM  sebagai 

termasuk dalam lingkup pengertian “Pegawai Negeri” sebagamana yang 

dimaksud Pasal 1 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28/1999, disebutkan bahwa 

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi 

eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bahwa dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan 

bahwa Penyelenggara Negara meliputi: 

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 

3. Menteri; 

4. Gubernur; 

5. Hakim; 

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kepala Desa Tegalontar Kec, Sragi Kab. 

Pekalonganuntuk periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 termasuk 

dalam lingkup pengertian “Penyelenggara Negara” sebagaimana yang 

dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 angka (7) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama 

“Pegawai negeri atau penyelenggara Negara” telah terpenuhi pada diri 

Terdakwa. 

Ad.2. Unsur “Menerima Hadiah atau Janji” 
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Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta Penjelasannya tidak 

memberikan pengertian yang khusus tentang makna  ”menerima hadiah atau 

janji”, sehingga dalam hal ini Majelis menggunakan pengertian perbuatan 

“memberi hadiah atau janji” secara umum dan telah dipahami maksudnya 

dalam kehidupan sehari-hari; 

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perkataan “menerima” 

mengandung pengertian “menyambut; mengambil (mendapat, menampung, 

dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. 

Adapun kata “hadiah” mempunyai arti “(1) pemberian (baik berupa kenang-

kenangan, penghargaan, penghormatan), (2) ganjaran (karena memenangkan 

suatu perlombaan), (3) tanda kenang-kenangan, cindera mata”, hadiah dapat 

berupa uang maupun barang, maupun jasa yang dapat diberikan ketika suatu 

peristiwa sedang terjadi ataupun ketika peristiwa tersebut sudah terjadi; 

Bahwa dengan demikiam “menerima hadiah” mengandung pengertian 

mendaparkan sesuatu baik berupa uang, barang maupun jasa karena adanya 

suatu peristiwa yang sedang terjadi maupun peristiwa tersebut sudah terjadi; 

Bahwa pengertian “janji” mempunyai arti “(1) ucapan yang menyatakan 

kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, (2) persetujuan antara dua pihak 

(masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu, (3) syarat, ketentuan yang harus dipenuhi, (4) 

penundaan waktu, penangguhan, (5) batas waktu (hidup), dan “janji” 

biasanya dilakukan ketika peristiwa utama belum terjadi”; 

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan 

yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi. Cukup bila salah satu 

perbuatan tersebut terpenuhi, makan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi; 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik yang 

berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan 

dengan bukti  surat telah terbukti benar Terdakwa KUSNOTO bin TJARAM 

sebagai Kepala Desa Tegalontaryang diangkat oleh pejabat yang berwenang 

berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/268 tahun 2012, 

tanggal 09 Agustus 2012 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa 

terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. 

Pekalongan periode 2012 – 2018; 

Bahwa pada bulan Oktober 2013 terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM selaku 

Kepala Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan telah mengusulkan 

kegiatan Prona ke Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk 250 (dua ratus 

lima puluh) sertifikat / bidang tanah namun yang dapat diterima / terealisasi 

oleh  Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk Desa Tegalontar Kec. Sragi 

Kab. Pekalongan sejumlah 150 (seratus lima puluh) lokasi; 

Bahwa sebelum dilakukan pengusulan sertifikat untuk kegiatan Prona ke 

Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan, Terdakwa selaku Koordinator 

pelaksana Kegiatan Prona Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan, 

terdakwa memerintahkan para perangkat Desa yaitu Saksi DIYANTO Bin 

SISWOYO selaku Kadus I, saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku 

Kadus II saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi 
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DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV untuk memintai biaya dari para 

pemohon sertifikat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 

(satu) bidang tanah/ sertifikat dimana uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) dengan rincian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan 

untuk kepentingan terdakwa dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 

digunakan untuk operasional para kadus yang melakukan penarikan dan 

apabila para pemohon sertifikat tidak mau memberikan biaya untuk 

pembuatan sertifikat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada 

terdakwa melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi 

IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi TARMUJO Bin 

SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus 

IV maka terdakwa tidak mengusulkan menjadi pemohon penerbitan 

sertifikat; 

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan 

Nomor 54 /KEP-33.26/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 tentang penetapan 

lokasi Desa kegiatan Prona Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun 

anggaran 2014 dalam penetapan lokasi Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. 

Pekalongan yang terealisasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) sertifikat/ 

bidang tanah. Bahwa dari 150 (seratus lima puluh) pemohon sertifikat 

tersebut semuanya telah memberikan biaya untuk pembuatan sertifikat 

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui 

Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi IMAM WALIDI Bin 

TANGWUN selaku Kadus II saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III 

dan Saksi DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV; 

Bahwa total keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari 150 (seratus lima 

puluh) pemohon sertifikat  Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi IMAM 

WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi TARMUJO Bin SAYID 

selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV adalah  

sejumlah  Rp 98.900.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu 

rupiah); 

Bahwa kegiatan Prona dari Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun 

anggaran 2014 di Ds. Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan tersebut 

didukung anggaran dipa dari APBN tahun 2014 Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Nomor : DIPA-056.01.2.430131/2014 tanggal 05 Desember 

2013 dan tidak boleh memungut biaya dari para pemohon sertifikat; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis telah terbukti 

benar Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang maka unsur “yang 

menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut 

hukum. 

Ad.3. Unsur “Diketahui atau Patut Diduga” 

Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta penjelasannya tidak 

memberikan pengertian yang khusus tentang makna  ”diketahui atau patut 

diduga”, sehingga dalam hal ini Majelis menggunakan pengertian perbuatan 
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“diketahui atau patut diduga” secara umum dan telah dipahami maksudnya 

dalam kehidupan sehari-hari; 

Bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia perkataan “diketahui” 

berasal dari kata “tahu”, dimana “tahu” mempunyai arti (1) mengerti sesudah 

melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya); (2) kenal (akan), 

mengenal; (3) mengindahkan, memedulikan; (4) mengerti, berpengertian; 

(5) pandai, cakap; (6) insaf, sadar; (7) pernah. Sedangkan kata “patut diduha” 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-IX/2013, dalam 

pertimbangannya diuraikan bahwa kata “patut diduga” dalam bahasa 

Indonesia memiliki 4 (empat) arti yaitu : (1) baik, layak, pantas, senonoh; (2) 

sesuai dengan, sepanjang dengan, seimbang dengan; (3) masuk akal, wajar; 

dan (4) sudah seharusnya, sepantasnya, selayaknya.Memperhatikan empat 

pengelompokan pengertian itu, menurut Mahkamah untuk menafsirkan kata 

patut dalam frasa “patut diduga” lebih tepat pada pengertian ketiga, yakni 

masuk akal atau wajar. Sehingga tafsir frasa “patut diduga” adalah 

pengetahuan akan pemahaman yang diperoleh  melalui proses penalaran atau 

rasionalitas yang wajar. Dengan demikian frasa “patut diduga”  adalah bukan 

sembarang dugaan, tetapi dugaan yang masuk akal dan wajar; 

Bahwa dengan demikian frasa “diketahui atau patut diduga” mengandung 

pengertian bahwa Terdakwa mengerti atau dapat menduga dengan masuk 

akal dan wajar; 

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti 

surat telah terbukti benar bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2013 

terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM selaku Kepala Desa Tegalontar Kec. 

Sragi Kab. Pekalongan telah mengusulkan kegiatan Prona ke Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan untuk 250 (dua ratus lima puluh) sertifikat / 

bidang tanah namun yang dapat diterima / terealisasi oleh  Kantor Pertanahan 

Kab. Pekalongan untuk Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

sejumlah 150 (seratus lima puluh) lokasi; 

Bahwa sebelum dilakukan pengusulan sertifikat untuk kegiatan Prona ke 

Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan, Terdakwa selaku Koordinator 

pelaksana Kegiatan Prona Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan, 

terdakwa memerintahkan para perangkat Desa yaitu Saksi DIYANTO Bin 

SISWOYO selaku Kadus I, saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku 

Kadus II saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi 

DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV untuk memintai biaya dari para 

pemohon sertifikat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 

(satu) bidang tanah/ sertifikat dimana uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) dengan rincian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan 

untuk kepentingan terdakwa dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 

digunakan untuk operasional para kadus yang melakukan penarikan dan 

apabila para pemohon sertifikat tidak mau memberikan biaya untuk 

pembuatan sertifikat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada 

terdakwa melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi 

IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi TARMUJO Bin 

SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus 
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IV maka terdakwa tidak mengusulkan menjadi pemohon penerbitan 

sertifikat; 

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan 

Nomor 54 /KEP-33.26/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 tentang penetapan 

lokasi Desa kegiatan Prona Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun 

anggaran 2014 dalam penetapan lokasi Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. 

Pekalongan yang terealisasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) sertifikat/ 

bidang tanah; 

Bahwa berdasarkan pertimbangan di muka oleh karenanya menurut Majelis 

Hakim unsur  ”diketahui atau patut diduga”  telah terpenuhi. 

Ad.4. Unsur “Hadiah atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan 

atau Kewenangan yang Berhubungan dengan Jabatannya, atau 

Menurut Pikiran Orang yang Memberikan Hadiah atau Janji Tersebut 

Ada Hubungan dengan Jabatannya” 

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya berpendapat unsur “hadiah atau 

janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang 

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya” 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena penerimaan hadiah berupa 

uang tersebut diterima jelas karena kekuasaannya dan kewenangan yang ada 

hubungannya dengan jabatan Terdakwa; 

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti 

surat telah terbukti benar bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2013 

terdakwa KUSNOTO Bin TJARAM selaku Kepala Desa Tegalontar Kec. 

Sragi Kab. Pekalongan telah mengusulkan kegiatan Prona ke Kantor 

Pertanahan Kab. Pekalongan untuk 250 (dua ratus lima puluh) sertifikat / 

bidang tanah namun yang dapat diterima / terealisasi oleh  Kantor Pertanahan 

Kab. Pekalongan untuk Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

sejumlah 150 (seratus lima puluh) lokasi; 

Bahwa sebelum dilakukan pengusulan sertifikat untuk kegiatan Prona ke 

Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan, Terdakwa selaku Koordinator 

pelaksana Kegiatan Prona Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan, 

terdakwa memerintahkan para perangkat Desa yaitu Saksi DIYANTO Bin 

SISWOYO selaku Kadus I, saksi IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku 

Kadus II saksi TARMUJO Bin SAYID selaku Kadus III dan Saksi 

DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus IV untuk memintai biaya dari para 

pemohon sertifikat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 

(satu) bidang tanah/ sertifikat dimana uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu 

rupiah) dengan rincian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan 

untuk kepentingan terdakwa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 

digunakan untuk operasional para kadus yang melakukan penarikan dan 

apabila para pemohon sertifikat tidak mau memberikan biaya untuk 

pembuatan sertifikat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada 

terdakwa melalui Saksi DIYANTO Bin SISWOYO selaku Kadus I, saksi 

IMAM WALIDI Bin TANGWUN selaku Kadus II saksi TARMUJO Bin 

SAYID selaku Kadus III dan Saksi DIMYATI Bin SAMAD Selaku Kadus 
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IV maka terdakwa tidak mengusulkan menjadi pemohon penerbitan 

sertifikat; 

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan 

Nomor 54 /KEP-33.26/I/2014, tanggal 6 Januari 2014 tentang penetapan 

lokasi Desa kegiatan Prona Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan tahun 

anggaran 2014 dalam penetapan lokasi Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. 

Pekalongan yang terealisasi sebanyak 150 (seratus lima puluh) sertifikat/ 

bidang tanah; 

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “hadiah atau janji 

tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan 

dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah 

atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya” telah terpenuhi; 

Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak 

pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, dan alat bukti yang 

diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah 

seperti yang ditentukan dalam pasal 183  KUHAP dimana alat bukti yang 

satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan 

terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim 

bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, 

untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  tersebut dalam 

dakwaanalternatif yaituPasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

Bahwa Terdakwa telah dinyatakan berbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan 

selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal 

yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik 

sebagai alasan pembenar dan ataualasan pemaaf yang dapat melepaskan atau 

membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis 

Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus 

dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan 

karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal 

dengan kesalahannya; 

Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam 

mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana 

terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih 

dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan 

bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf  (f) 

KUHAP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut: 

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan : 
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a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang 

sedang giat-giatnya memberantas korupsi; 

b. Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang 

sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan 

meresahkan masyarakat; 

c. Terdakwa adalah Penyelenggara Negara. 

2. Keadaan-keadaan yang meringankan : 

a. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan 

serta mengakui terus terang perbuatannya; 

b. Terdakwa belum pernah dihukum; 

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 

 

Pertimbangan-pertimbangan hakim : 

 

Bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan 

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu 

dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana 

dengan melihat dimensi sosio-yuridis agar sebuah putusan pemidanaan tidak 

kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum 

adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula 

mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa 

makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim 

antara lain sebagai berikut: 

a. Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini 

antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau 

kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk 

memberikan dampak psychologische dwang kepada masyarakat; 

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana denda paling sedikir Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 

rupiah); 

c. Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap 

Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga 

maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan 

spirit dari hukum itu sendiri; 

d. Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding 

dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh 

mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari 

hukuman itu sendiri, dan juga harus mempertimbangkan segi manfaat 

dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa; 

e. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan 

dan pengajaran bagi diri Terdakwa yang pada gilirannya Terdakwa bisa 

merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan 

timbul perasaan jera pada diri Terdakwa yang pada gilirannya bisa 

mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa; 
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f. Bahwa dalam pembelannya Terdakwa memohon kepada Majelis agar 

membebaskan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon 

kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan bebas dan apabila 

Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo 

et bono); 

g. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (requisitor), meminta 

kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 

2 (dua) tahun   dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan 

dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, maka 

selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana 

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak 

pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut 

telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih 

kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab 

pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk 

mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang 

telah dikemukakan diatas; 

h. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan 

dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai 

balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan 

sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi 

Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari 

kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, 

sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif 

dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga 

putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan 

dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa 

keadilan masyarakat; 

i. Bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman 

pada pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah 

dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan  seluruhnya dari pidana 

yang dijatuhkan; 

j. Bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka 

sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP, Majelis Hakim 

mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang diajukan dalam 

persidangan berupa dokumen dan surat sebagaimana dalam daftar 

barang bukti, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik selanjutnya 

dijadikan barang bukti dalam perkara ini, untuk itu diperintahkan 

dikembalikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana 

disebutkan dalam amar putusan ini; 

k. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-undang RI 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi bahwa Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara 

dilarang untuk menerima fee/hadiah; 
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l. Bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi 

pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara; 

m. Mengingat ketentuan  Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 

1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHAP serta pasal-pasal lain dari 

peraturan perundangan yang bersangkutan; 

 

MENGADILI 

 

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 1 (satu) bulan; 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 

pembayaran pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 28–

11–2013 yang menerima Sdr. KUSNOTO; 

2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ratus ribu rupiah) untuk 

pembayaran pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 04–

12–2013 yang menerima Sdr. KUSNOTO; 

3. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 15-12–2013 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

4. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 26–12–2013 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

5. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 05–02–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

6. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 07–02–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 
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7. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 11–02–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 

8. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 12–02–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 

9. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 

pembayaran pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 26–

02–2014 yang menerima Sdr. KUSNOTO; 

10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 03–03–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

11. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 04–03–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 

12. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 06–03–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

13. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 07–04–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

14. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 22-04–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

15. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan 

sertifikat masal tahun 2014, tanggal 05–05–2014 yang menerima 

Sdr. KUSNOTO; 

16. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIYANTO sejumlah 

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 

pembuatan sertifikat masal tahun 2014, tanggal 12-05–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO; 

17. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nama-nama pemohon prona tahun 

2014 berikut jumlah penyerahan uang dalam kegiatan prona 

masing-masing pemohon, dan penyerahan uang dari pemohon yang 

telah dikompulir oleh Kadus II kepada Kepala Desa Tegalontar; 

18. 1 (satu) lembar daftar pemohon sertifikat Prona tahun 2014 

sejumlah 20 pemohon yang terdapat catatan jumlah uang dari 
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pemohon prona yang diserahkan oleh Kadus III kepada Kepala 

Desa Tegalontar dan tandatangan Sdr. KUSNOTO; 

19. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. TARMUJO sejumlah 

Rp. 2.000.000,- + 1.250.000,- + 600.000,-, tertanggal 17–03–2014 

yang menerima Sdr. KUSNOTO; 

20. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari Sdr. DIMYATI sejumlah 

Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran 

pelunasan prona/ sertifikat th. 2014 tertanggal 11–03–2014 yang 

menerima Sdr. KUSNOTO (Kepala Desa Tegalontar); 

21. 3 (tiga) lembar kertas daftar nama pembuat sertifikat 2014; 

22. 1 (satu) lembar kertas daftar nama – nama yang mengajukan 

sertifikat; 

23. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor : 2844/17.1-300/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 

2014, tentang petunjuk teknis kegiatan Prona tahun 2013 tetap 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Prona tahun 2014 di Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 

24. 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan Prona Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia tahun 2013; 

25. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11.2/8-

33.300/I/2014, tanggal 03 Januari 2014, tentang penetapan lokasi 

kegiatan Prona Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014; 

26. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pekalongan Nomor : 54/KEP-33.26/I/2014, tanggal 06 Januari 

2014, tentang penetapan lokasi desa kegiatan Prona Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2014; 

27. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Nomor : 55/KEP-33.26/I/2014, tanggal 06 Januari 

2014, tentang petugas pengelola kegiatan percepatan pelaksanaan 

pendaftaran tanah (PRONA) Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pekalongan tahun anggaran 2014; 

28. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Nomor : 63/KEP-33.26/I/2014, tanggal 06 Januari 

2014, tentang struktur organisasi, personil dan uraian tugas kegiatan 

percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (PRONA) Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2014; 

29. 1 (satu) lembar brosur program sertipikat kategori V (PRONA, 

UKM & Nelayan) tahun anggaran 2014 dari Badan Pertanahan 

Nasional RI Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan; 

30. 1 (satu) bendel daftar penerima sertifikat Desa Tegalontar Kec. 

Sragi kegiatan persertifikatan Prona Kantor Pertanahan Kab. 

Pekalongan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, tanggal 18 

Agustus 2014; 
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31. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Keputusan Bupati Pekalongan 

Nomor 141.1/268 tahun 2012, tanggal 09 Agustus 2012 tentang 

pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala 

Desa Definitif Desa Tegalontar Kec. Sragi Kab. Pekalongan 

periode 2012 – 2018 atas nama Sdr. KUSNOTO, tempat / tanggal 

lahir Pekalongan, 27 Maret 1966, alamat Ds. Tegalontar Rt. 02 Rw. 

04 Kec. Sragi Kab. Pekalongan. 

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah). 

Jika melihat isi putusan, dalam salah satu butir putusan di atas,  salah satu 

pertimbangan Hakim saat memutus menerapkan pidana adalah bahwa pidana 

yang diterapkan telah sesuai dengan program pemerintah yang sedang giat-

giatnya memberantas korupsi. Pada dasarnya bahwa sebagai extra ordinary 

crime adalah tepat apabila pelaku dipidana karena perbuatan korupsi. 

Berapapun kecilnya kerugian, atau walaupun masyarakat ikhlas memberi tetap 

dipandang sebagai perbuatan tercela. 

Adapun mengenai hal tersebut, berikut Penulis paparkan hasil 

wawancara dengan hakim mengenai penerapan pidana bagi pelaku gratifikasi: 

“Memang tidak dalam setiap kasus Hakim akan memberikan pidana yang 

maksimal. Putusan pidana 2 (dua) tahun  untuk kasus yang diangkat, 

walaupun tidak maksimal, Hakim telah berupaya mempertimbangkan 

nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini nilai putusan tidak 

hanya sekedar pembalasan saja, tetapi memiliki manfaat baik bagi pelaku 

maupun masyarakat”. 

 

Dalam hal ini, tidak hanya Pelaku, namun  masyarakat juga harus diberi 

edukasi atau shock-terapy  bahwa melakukan gratifikasi adalah perbuatan yang 

dilarang. Walaupun masyarakat mendapatkan manfaat yakni sertifikatnya lebih  

cepat jadi, tetapi mereka harus mengetahui bahwa pertama, seharusnya aparat 

tidak boleh diberi hadiah, kedua kepada pelakunya juga harus tahu bahwa 
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sebagai penyelenggara negara hal yang dilakukan adalah salah/tidak tepat, dan 

ketiga kepada orang lain yaitu penyelenggara negara lain atau PNS harus 

mengetahui bahwa tidak boleh menerima gratifikasi apapun. 

Adapun variabel-variabel pertimbangan Majelis Hakim antara lain 

sebagai berikut: 

a. Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini 

antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau 

kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk 

memberikan dampak psychologische dwang kepada masyarakat. 

Maksudnya, adalah pemberian edukasi atau shock terapy pada masyarakat 

dan pelaku bahwa pemberian gratifikasi, walaupun dilakukan dengan 

ikhlas adalah perbuatan yang tercela. 

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). 

c. Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap 

Terdakwa dalam interval waktu yang paling ringan hingga maksimal 

ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari 

hukum itu sendiri. 

Berdasarkan kasus diatas, penjatuhan pidana sudah sesuai dengan konteks 

jumlah waktu atau lamanya pidana penjara dan denda sebagaimana diatur 
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dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melanggar asas 

legalitas. 

d. Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding 

dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh 

mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari 

hukuman itu sendiri, dan juga harus mempertimbangkan segi manfaat dan 

kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa. 

Dengan melihat kasus di atas, pidana yang diterapkan tersebut dianggap 

hakim sudah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 

dan memiliki tujuan edukasi, baik untuk Terdakwa maupun untuk 

penyelenggara negara lainnya. 

e. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan 

pengajaran bagi diri Terdakwa yang pada gilirannya Terdakwa bisa 

merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan 

timbul perasaan jera pada diri Terdakwa yang pada gilirannya bisa 

mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa; 

f. Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon kepada Majelis agar 

membebaskan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon 

kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan bebas dan apabila 

Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

bono). 

g. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (requisitor), meminta 

kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 
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(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan 

dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, maka 

selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang 

akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang 

dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup 

memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan 

dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, 

disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala 

sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas. 

h. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari 

pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas 

dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai 

upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa 

agar pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan 

selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi 

masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif untuk 

tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga putusan Majelis Hakim 

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak 

dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. 

i. Bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman 

pada pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah 
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dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan. 

j. Bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka 

sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP, Majelis Hakim 

mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang diajukan dalam 

persidangan berupa dokumen dan surat sebagaimana dalam daftar barang 

bukti, yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik selanjutnya dijadikan 

barang bukti dalam perkara ini, untuk itu diperintahkan dikembalikan 

kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam amar 

putusan ini. 

Apa yang didakwakan dalam putusan sudah terbukti baik tentang fakta-

fakta, unsur yuridis maupun alat buktinya, sehingga sudah tepat terhadap 

Terdakwa diputus bersalah dan diberikan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 

denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

k. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang RI 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi bahwa Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilarang untuk 

menerima fee/hadiah. 

Penerapan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan diatas yaitu 

pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) sudah adil dan sesuai dengan unsur gratifikasi yang terdapat 

dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 
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diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam pasal tersebut 

menyatakan bahwa pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun, serta denda minimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jadi 

dalam penerapan pidana dalam putusan di atas tidak lebih singkat dari pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan tidak lebih lama dari 5 (lima) tahun. 

Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2018, pemidanaan bertujuan: 

a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan 

pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, 

memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai 

dalam masyarakat; dan 

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana. 

Bahwa berdasarkan dengan putusan diatas penerapan pidana tersebut 

bertujuan untuk menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat agar 

masyarakat tahu bahwa hukum itu ditegakkan dengan pemberian sanksi, juga 

diberi edukasi agar masyarakat harus tahu bahwa perbuatan yang telah 

dilakukan itu salah, sehingga tidak diulangi lagi.  Selain itu, penerapan pidana 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan 
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pemerintah, dalam hal ini Kepala Desa walaupun masyarakat juga diuntungkan 

dan rela memberikan biaya tersebut kepada Kepala Desa.  

Dalam menerapkan pidana pada putusan diatas menerapkan teori 

manfaat, dimana dalam teori ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu prevensi 

general dan prevensi spesialis. Pada prevensi general (umum) itu ada untuk 

masyarakat dan untuk orang yang punya potensi melakukan hal yang sama. 

Sedangkan pada prevensi spesial (khusus) lebih mengatur kepada Terdakwa 

agar tidak mengulangi kesalahan lagi. 

Berikut hasil wawancara mengenai bagaimana hakim memutus suatu 

perkara yaitu dengan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti: 

“Dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, dalam menerapkan 

pasal untuk setiap perkara, pertama-tama semua adalah tergantung pada 

fakta persidangan. Hakim pada dasarnya berpegang teguh pada keadilan 

yang mana bisa dilihat dari pembuktian persidangan. Seperti yang kita 

ketahui bahwa alat bukti di dalam KUHAP ada 5 (lima) dimana yang 

harus dipertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim. 

Proses pembuktian di persidangan pada dasarnya merupakan bagian 

terpenting dari proses persidangan, karena hasil dari pembuktian inilah 

yang nantinya bisa dilihat apakah terdakwa bersalah atau tidak. 

Pembuktian yang dilakukan oleh hakim sendiri bertujuan untuk 

menemukan kebenaran materiil atas suatu peristiwa yang terjadi dan juga 

memberi keyakinan pada hakim tentang peristiwa tersebut agar hakim 

dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya”64. 

 

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa hakim harus memutus dengan 

adil: 

“Mengenai keadilan dalam memutus perkara, dalam putusan sudah 

tertera asas “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA” dalam hal ini hakim berpegang teguh pada asas 

                                                           
64 Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
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tersebut, sehingga harus memberikan pidana secara adil. Pada perkara ini 

putusan hakim sudah sama seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Saat 

Jaksa Penuntut Umum menetapkan tuntutan, pasti hal tersebut sudah 

dengan berbagai pertimbangan”65. 

 

Dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi, hakim 

berlandaskan pada fakta persidangan dan alat bukti. Hakim juga tidak boleh 

untuk memutus perkara dengan semena-mena harus mempertimbangkan 

tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Apabila tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

dirasa terlalu berat dan tidak sesuai dengan fakta di persidangan, maka hakim 

akan memutus dengan pidana yang lebih ringan. Selain itu, hakim juga harus 

memutus perkara dengan adil sesuai dengan asas yang tertera pada putusan. 

Pada contoh kasus di atas hakim memutus berdasarkan dengan tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum dengan mempertimbangkan dari aspek yuridis. 

Selanjutnya akan dibahas mengenai penjatuhan pidana denda dan uang 

pengganti, beliau mengemukakan bahwa: 

“Pada dasarnya denda unsurnya ada pemberatan yang bertujuan supaya 

memberikan efek jera kepada terdakwa. Sedangkan, uang pengganti 

merupakan uang yang dinikmati, diterima oleh terdakwa dan 

dikembalikan kepada negara”66. 

Berdasarkan penjelasan dari hakim tersebut, maka dalam penerapan 

pidana pada kasus di atas dapat dihubungkan dengan teori relatif. Berdasarkan 

teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari 

keadilan. Pidana bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan atau 

                                                           
65Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
66Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
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pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam memutus perkara 

di atas, tujuan dari pemidanaan dari Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai 

balas dendam dari Pengadilan kepada Terdakwa, tetapi dimaksudkan sebagai 

upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat. Bagi Terdakwa agar dengan 

pemidanaan ini dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak 

mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan 

tindakan preventif, edukatif dan korektif untuk tidak melakukan perbuatan 

tersebut. Selain itu, tujuan pemidanaan juga memberikan pembinaan dan 

pengajaran bagi Terdakwa agar bisa menimbulkan efek jera terhadap diri 

Terdakwa, serta bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan 

seperti yang Terdakwa lakukan. 

Lebih lanjut beliau mengemukakan mengenai uang yang seharusnya 

tidak boleh diterima oleh kepala desa: 

“Dalam perkara ini pada faktanya uang sebesar Rp 700.000,- digunakan 

untuk sertifikat tanah. Prona sebenarnya tidak membayar, tidak dipungut 

biaya sama sekali, namun oleh terdakwa dipungut biaya. Berdasarkan 

fakta itu sudah ada kesepakatan antara kepala desa dan masyarakat. 

Kepala desa sebagai penanggung jawabnya dengan masyarakat bahwa 

memang pembuatan sertifikatnya gratis, tetapi ada hal-hal yang harus 

dibayar oleh masyarakat. Sebenarnya tidak usah ada kepanitiaan agar 

masyarakat bisa mengurus sendiri, tetapi kepala desa ini ingin 

memfasilitasi biar gampang dibentuk kelompok saja, lalu diuruskan. 

Tetapi sayangnya kepala desa ini tidak membuat Perdes, sebenarnya 

boleh membuat Perdes antara kepala desa dengan BPN supaya kalau ada 

pemasukan sejumlah uang langsung dimasukkan untuk kas desa, namun 

pada kenyataannya uang tersebut digunakan untuk dirinya sendiri. 

Sebenarnya masyarakat mengatakan tidak apa-apa dan ikhlas, kalau 

sertifikat diurus sendiri malah biayanya lebih besar dari itu. Di satu sisi 

memang ada kemanfaatannya, tapi di sisi lain sebagai penyelenggara 
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negara yaitu kepala desa tidak boleh memungut biaya yang tidak ada 

dasar hukumnya apalagi menerima.67” 

Selanjutnya beliau mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan 

tindak pidana korupsi: 

“Dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi tidak diatur mengenai uang pengganti, sehingga 

terdakwa hanya dibebankan denda saja dan unsur-unsur dalam Pasal 11 

sudah memenuhi bahwa terdakwa melakukan tindak pidana gratifikasi 

yaitu menerima uang dari masyarakat yang dilandasi dengan 

penyalahgunaan jabatan.68” 

 

Lebih lanjut hakim mengemukakan mengenai penerapan pidana dalam 

kasus di atas: 

"Dalam hal ini hakim tidak memutus berdasarkan Pasal 12 tetapi 

memutus dengan Pasal 11, karena unsur pidananya sedikit, yaitu Rp 

700.000,00/bidang tanah. Masyarakat kan dirugikan disini harusnya 

gratis, tetapi malah justru membayar. Yang dirugikan disini yaitu 

masyarakat bukan BPN. BPN sudah membuat anggaran dan sudah diplot 

kan. Maka dalam perkara ini merupakan gratifikasi, dan tersangkanya 

yaitu kepala desa. Kepala desa ini dianggap telah menerimah hadiah dari 

masyarakat. Hakim memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 

denda sebesar Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah)”69. 

 

Untuk memutus perkara, selain pertimbangan hukum, hakim mempunyai 

pertimbangan variabel yang meliputi penjatuhan pidana dengan melihat 

dimensi sosio yuridis agar suatu putusan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai 

kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan 

                                                           
67Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
68Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
69Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
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sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak 

berada di alam hampa nilai tanpa makna yang hakiki. Penerapan pidana yang 

dilakukan pada kasus di atas lebih menerapkan kepada unsur yang terdapat 

dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun 

bunyi pasal tersebut: 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui 

atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau 

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut 

ada hubungan dengan jabatannya70. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 11 tersebut, yaitu: 

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan 

pegawai negeri adalah: 

a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Kepegawaian; 

b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 

                                                           
70 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 
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d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang 

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 

e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 

Pengertian penyelenggara negara terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa  Penyelenggara Negara 

meliputi: 

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 

2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 

3. Menteri; 

4. Gubernur; 

5. Hakim; 

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka Terdakwa dalam kasus tersebut di atas 

memenuhi unsur Pegawai negeri atau Penyelenggara negara, karena 

Terdakwa merupakan seorang kepala desa. 

2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji 

Menerima hadiah mengandung pengertian mendapatkan sesuatu baik 

berupa uang, barang maupun jasa karena adanya suatu peristiwa yang 

sedang terjadi maupun sudah terjadi. Berdasarkan dengan fakta-fakta 

persidangan kasus di atas, Terdakwa sebagai kepala desa Tegalontar telah 
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menerima hadiah berupa uang dari masyarakat. Uang tersebut berasal dari 

kegiatan Prona yaitu pendaftaran sertifikat tanah yang diusulkan oleh 

Terdakwa ke Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan. Namun, sebelum 

dilakukan pengusulan kegiatan prona tersebut, Terdakwa selaku kepala desa 

memerintahkan kepala dusun untuk memintai biaya dari para pemohon 

sertifikat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Apabila para 

pemohon sertifikat tidak membayar, maka Terdakwa tidak mengusulkan 

menjadi pemohon penerbitan sertifikat. Padahal, seharusnya kegiatan prona 

tersebut tidak memungut biaya sepeser pun dari masyarakat, namun 

Terdakwa tetap meminta biaya kepada para pemohon sertifikat. 

3. Diketahui atau Patut Diduga 

Patut diduga adalah pengetahuan akan pemahaman yang diperoleh melalui 

proses penalaran atau rasionalitas yang wajar. Dengan demikian patut 

diduga adalah bukan sembarangan dugaan, tetapi dugaan yang masuk akal 

dan wajar. Dalam faktanya Terdakwa telah mengusulkan kegiatan Prona ke 

Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan untuk 250 (dua ratus lima puluh) 

sertifikat, namun yang terealisasi hanya 150 (seratus lima puluh) sertifikat. 

Sebelum pengusulan tersebut, Terdakwa meminta kepada kepala dusun 

untuk memungut biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari 

para pemohon sertifikat. 

4. Hadiah atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan 

yang Berhubungan dengan Jabatannya, atau Menurut Pikiran Orang yang 

Memberikan Hadiah atau Janji Tersebut Ada Hubungan dengan Jabatannya 
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Dalam unsur ini terbukti bahwa Terdakwa menerima hadiah berupa uang 

dari masyarakat karena jabatannya yang merupakan seorang kepala desa 

sekaligus yang bertanggung jawab dalam kegiatan Prona yang dilakukan di 

Desa Tegalontar Kab. Pekalongan. 

Setelah dijelaskan unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, maka hakim telah memutuskan untuk memberikan pidana kepada 

Terdakwa selama 2 (dua) tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

Pada kasus yang diangkat di atas yang terbukti adalah dakwaan subsidair. 

Jaksa telah membuktikan dan menguraikan unsur-unsur pada dakwaan 

subsidair yaitu pada Pasal 11. Pada kasus prona tersebut, Jaksa hanya 

menetapkan 1 (satu) orang Terdakwa yaitu kepala desa, karena pada kasus 

gratifikasi yang ditetapkan Tersangka hanya 1 (satu) dan yang bertanggung 

jawab atas kegiatan tersebut terlebih ia merupakan penyelenggara negara, 

seperti yang terdapat pada unsur pertama Pasal 11. Gratifikasi merupakan 

penerima hadiah, sebagaimana yang terdapat pada unsur keempat yaitu 

penerimaan hadiah berupa uang tersebut diterima jelas karena kekuasaannya 

dan kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa sebagai 

kepala desa. Pada dasarnya roh atau akar dari gratifikasi yaitu penyalahgunaan 

jabatan. 



115 
 

Walaupun belum berlaku, menurut Pasal 60 Rancangan Undang-Undang 

KUHP, dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal 

seperti kesalahan pelaku, motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana, 

sikap batin pelaku, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana 

dsb.  Berikut beberapa pertimbangan tersebut: 

a. Kesalahan pembuat Tindak Pidana; 

Dalam putusan di atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 

melakukan tindak pidana gratifikasi. 

b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; 

Tujuannya yaitu memanfaatkan masyarakat untuk menerima hadiah, 

meskipun dalam hal ini masyarakat mendapatkan keuntungan. 

c. Sikap batin pembuat Tindak Pidana; 

Sikap batin Terdakwa yaitu dengan sadar menggunakan poisinya sebagai 

penyelenggara negara, yaitu Kepala Desa. 

d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; 

Kegiatan Prona adalah salah satu program pemerintah dimana seharusnya 

Kepala Desa ikut menunjang program tersebut dan tidak memanfaatkan 

keadaan dengan meminta imbnalan pada masyarakat. Dengan demikian, 

maka perbuatan meminta imbalan tersebut, walaupun diberikan dengan 

ikhlas oleh masyarakat,  dilakukan oleh Pelaku dengan direncanakan 

terlebih dahulu. 

e. Cara melakukan Tindak Pidana; 
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Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penerbitan sertifikat 

tanah dipungut biaya sebesar Rp 700.000,-. 

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana; 

Terdakwa merasa menyesal atas tindakan yang telah dilakukannya. 

g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat Tindak 

Pidana; 

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana; 

Terdakwa harus menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dan 

denda sebesar Rp 50.000.000,- dan hukuman itu sudah adil. Dikarenakan 

telah melakukan tindak pidana gratifikasi, maka Terdakwa dipecat dari 

jabatannya sebagai Kepala Desa. 

i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban; 

Korban yang dimaksud adalah masyarakat. Masyarakat merasa rugi karena 

seharusnya kegiatan prona tersebut gratis dan tidak membayar Rp 

700.000,-. 

j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; 

k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana 

korupsi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak boleh 

melakukan gratifikasi. 

 

C. Hambatan-Hambatan Hakim dalam Menerapkan Pidana terhadap 

Pelaku Gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang beliau mengemukakan hambatan saat persidangan: 

“Untuk kasus korupsi yang diangkat, Terdakwa kebetulan berasal dari 

luar kota dan menempuh perjalanan yang jauh ke Semarang. Oleh sebab 

itu, Hakim harus menunggu dan jadwal persidangan itu pasti tidak sesuai 

waktunya, dimana kasus sering harus tertunda karena masalah waktu 

persidangan”71. 

 

Adapun hambatan untuk menerapkan sanksi bagi Pelaku Gratifikasi, 

berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang hambatannya adalah sebagai berikut: 

“Mengingat kasus gratifikasi adalah kasus korupsi, maka Hakim harus 

bersikap professional. Pemberantasan korupsi adalah program 

pemerintah dan masyarakat masyarakat, maka seringkali Hakim juga 

merasakan tekanan secara moril saat memutus kasus korupsi dengan 

tepat, karena masyarakat selalu memantau bagaimana hasil putusan 

tersebut”72.  

 

Untuk hambatan yang lain, berdasarkan hasil wawancara, diperoleh 

jawaban sebagai berikut: 

“Pada dasarnya hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam 

menjalani proses persidangan yaitu tergantung dari fakta persidangan 

saat itu.  Dari fakta yang terungkap, terdakwa yang ditetapkan hanyalah 

Kepala Desa yang bersangkutan, padahal dalam kasus gratifikasi, ada 

pihak pemberi dan penerima gratifikasi. Dalam kasus ini, yang 

ditetapkan sebagai tersangka hanyalah pihak penerima gratifikasi. 

Masyarakat yang memberi gratifikasi dalam kasus ini tidak ditetapkan 

sebagai tersangka”73. 

 

Hambatan lain yang dihadapi oleh Hakim, berdasarkan hasil wawancara 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
71 Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
72 Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
73 Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
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“Dalam contoh perkara yang diangkat menjadi bahan skripsi ini 

hambatannya adalah dari Terdakwa. Terdakwa sejak awal tidak 

mengakui kesalahannya, karena ia menganggap bahwa uang yang 

diterima dari masyarakat itu jumlahnya tidak besar dan hanya diberikan 

secara cuma-cuma. Tidak hanya itu Terdakwa juga sempat menanyakan 

mengapa Kepala Desa sebelah yang memungut lebih banyak tidak 

ditangkap, sedangkan ia ditangkap. Hakim dalam hal ini hanya akan 

memeriksa perkara yang diajukan ke sidang pengadilan, sehingga untuk 

pihak lain, dalam hal ini  Kepala Desa sebelah sebagaimana disebutkan 

oleh terdakwa, Hakim tidak berwenang untuk memeriksanya”74. 

 

Secara umum terdapat 2 (dua) faktor yang dapat mempengaruhi hakim 

dalam penerapan pidana, yaitu: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam diri 

hakim itu sendiri. Faktor internal yang dimaksud tidak lain adalah mengenai 

profesionalisme hakim. Apabila hakim tidak profesional, maka hakim akan 

dengan mudah untuk mendapatkan pengaruh dari pidak-pihak luar yang 

bertentangan dengan diri pribadi hakim itu sendiri. Ketidakprofesionalan 

hakim akan berakibat pada penjatuhan putusan yang tidak berkualitas 

bahkan tidak memperhatikan rasa keadilan. Profesionalisme hakim 

merupakan salah satu aspek yang terpenting yang harus dimiliki oleh 

seorang hakim agar dapat menjalankan fungsi dan kewenangan tanpa ada 

pengaruh dari pihak-pihak luar75. Adapun aspek penunjang terciptanya 

profesionalisme hakim, yaitu penguasaan diri atas ilmu hukum, kemampuan 

berpikir yuridis, kemahiran yuridis dan kesadaran serta komitmen untuk 

                                                           
74Wawancara dengan Wiji Pramajaty, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 
75 Dahlan Sinaga, 2015, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam 

Negara Hukum Pancasila, Bandung, Nusa Media, hlm. 257 
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profesional. Penguasaan diri atas ilmu hukum meliputi pengetahuan, 

penguasaan serta pengembangan sistematis, kaidah-kaidah hukum baik 

pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta pada tataran 

hukum dasar atau bidang-bidang hukum pada sektor kehidupan manusia. 

Kemampuan yuridis merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

hakim untuk menalar dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan 

mengacu pada upaya mewujudkan cita-cita hukum yang mencakup ide 

tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan yang dapat 

diwujudkan kepada masyarakat. Kemahiran yuridis merupakan 

keterampilan hakim dalam menelusuri dan menemukan bahan-bahan 

hukum dan juga menangani bahan-bahan hukum yang ada76. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hakim yang 

berasal dari luar. Faktor-faktor tersebut ada 4 (empat), yaitu: 

1) Peraturan perundang-undangan 

Faktor ini dapat menjadi hambatan bagi hakim dalam memutus perkara, 

karena apabila peradilan dan profesi hakim dalam suatu kekuasaan 

kehakiman mendapatkan jaminan dalam peraturan perundang-

undangan mengenai kedudukan hakim yang kuat dan keputusan yang 

tidak dapat diganggu gugat maka kedudukan hakim akan semakin kuat. 

Tetapi, apabila seorang hakim tidak mendapatkan jaminan dalam 

                                                           
76Ibid., hlm. 259 
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perundang-undangan maka kedudukan hakim akan menjadi lemah 

dalam hal memutus suatu perkara. 

2) Rintangan Intervensi Pihak Ekstra Yudisial 

Intervensi pihak ekstra yudisial yang dimaksud bisa berasa dari pihak-

pihak yang berperkara, pers, lembaga sosial masyarakat maupun dari 

pihak pemerintahan, lembaga eksekutif dan legislatif. Apabila hakim 

tidak bisa menempatkan diri maka hal ini bisa menjadi hambatan dalam 

memutus suatu perkara, karena faktor dari pihak ekstra yudisial 

biasanya merupakan faktor yang paling mempengaruhi pikiran hakim. 

Apabila hakim tidak bisa mengendalikan diri maka bisa dengan mudah 

mendapat pengaruh dari pihak tersebut yang tidak berkepentingan. 

3) Rintangan Sistem Pendidikan Hukum 

Sistem pendidikan hukum merupakan faktor yang penting untuk 

menjadi hakim yang profesional. Apabila seorang hakim tidak mampu 

menguasai pendidikan hukum maka hal ini dapat menghambat hakim 

dalam memutus suatu perkara. Karena hakim tidak mengetahui 

bagaimana yang seharusnya memutus perkara apakah itu adil atau 

tidak. Maka dari itu sistem pendidikan hukum di Indonesia harus 

dirubah agar menciptakan generasi yang paham betul mengenai hukum. 

Selain pada sistem pendidikan, sistem seleksi untuk menjadi hakim juga 

harus dilaksanakan secara ketat dan obyektif serta tidak terpengaruh 

oleh iming-imingan harta dari pihak luar. 
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4) Rintangan Budaya dan Kesadaran Hukum 

Lemahnya kesadaran hukum masyarakat akan menimbulkan kekacauan 

ketika sedang berperkara di pengadilan. Tindakan kekacauan tersebut 

bisa berupa menyuap hakim, melakukan berbagai aksi berupa 

provokasi, demonstrasi. Budaya dan kesadaran hukum bisa menjadi 

positif apabila kesadaran masyarakat akan hukum itu tinggi maka akan 

menciptakan kuatnya kemandirian dan kebebasan kekuasan 

kehakiman. Namun, bisa juga menjadi negatif apabila budaya dan 

kesadaran hukum masyarakat rendah sehingga menyebabkan 

merosotnya pada kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman 

dalam memutus suatu perkara77. 

Faktor hambatan yang dihadapi hakim dalam memutus perkara yang 

diangkat terdiri dari faktor internal dan eksternal.  

Pada saat Penulis melakukan penelitian, hambatan dari segi internal yang 

dihadapi oleh hakim saat persidangan yaitu kesulitan untuk membagi waktu 

pada saat akan dimulainya sidang, karena Terdakwa yang tidak tentu hadir 

pada pukul berapa. Sedangkan, hambatan dari segi eksternal yaitu dari faktor 

Terdakwa yang berasal dari luar kota, sehingga tidak tahu pasti akan tiba pukul 

berapa dan juga pada saat persidangan berlangsung. 

Adapun hambatan internal yang dihadapi Hakim saat menerapkan pidana 

adalah hambatan moril, dimana Hakim terkadang merasakan adanya tekanan 

secara moril saat memutus kasus korupsi dengan tepat, karena masyarakat 

                                                           
77Ibid.,  hlm. 279 
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selalu memantau bagaimana hasil putusan tersebut. Dalam hal ini Hakim 

memang harus bersikap profesional, dimana Gratifikasi adalah salah satu kasus 

korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, 

walaupun merasakan adanya tekanan, maka sudah tepat bahwa Hakim harus 

tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Memang dalam kasus ini ada kesulitan bahwa yang ditetapkan sebagai 

tersangka hanyalah pihak penerima gratifikasi. Masyarakat yang memberi 

gratifikasi dalam kasus ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam 

kasus Gratifikasi tentunya ada 2 (dua) pihak yakni pihak pemberi dan penerima 

Gratifikasi. 

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi oleh Hakim adalah berasal 

dari Pelaku dan Masyarakat. Pelaku dalam hal ini Terdakwa sejak semula tidak 

mau disalahkan, karena ia menganggap bahwa uang yang diperoleh dari 

masyarakat jumlahnya tidak besar dan hal tersebut diberikan oleh masyarakat 

secara cuma-cuma. Sebagai seorang Kepala Desa, terlihat bahwa Pelaku belum 

memiliki budaya dan kesadaran hukum. Apabila Pelaku menyadari 

kedudukannya sebagai Kepala Desa, maka seharusnya Ia tidak menerima 

gratifikasi tersebut. Adapula kesulitan lain yang dihadapi Hakim, karena 

Terdakwa juga sempat menanyakan mengapa Kepala Desa sebelah yang 

memungut lebih banyak tidak ditangkap, sedangkan ia ditangkap. Dalam hal 

ini Hakim memang tidak dapat berbuat apa-apa, karena Hakim dalam hal ini 

hanya akan memeriksa perkara yang diajukan ke sidang pengadilan. 
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Hambatan eksternal lain yang dihadapi adalah yang berasal dari 

masyarakat. Dalam kasus ini, masyarakat sebagai pihak pemberi gratifikasi 

tidak diajukan ke sidang pengadilan, walaupun masyarakat dalam hal ini juga 

memiliki kesalahan yakni memberi gratifikasi. Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa masyarakat belum memiliki budaya dan kesadaran hukum, dimana 

seharusnya masyarakat juga ikut berperan serta memberantas korupsi atau 

gratifikasi secara khususnya dengan tidak memberi hadiah bagi penyelenggara 

negara atau dalam kasus di atas adalah Kepala Desa.  

 

 

 

  


