
124 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan meengenai penerapan 

pidana terhadap pelaku gratifikasi (Studi Kasus Perkara Nomor161/Pid.Sus-

TPK/2015/PN Smg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang), maka 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan pidana terhadap pelaku gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang untuk Kasus Perkara Nomor161/Pid.Sus-

TPK/2015/PN Smg di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 

diberikan dengan berbagai pertimbangan  antara lain melihat dari 

pertimbangan fakta, pertimbangan hukum serta pertimbangan sosiologis. 

Dalam memutus perkara tindak pidana korupsi untuk menerapkan pasal 

dalam setiap perkara, hakim berlandaskan pada fakta persidangan dan alat 

bukti. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Terdakwa telah 

terbukti melakukan tindak pidana Gratifikasi. 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. Untuk masyarakat penerapan pidana 

dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif untuk tidak 

melakukan gratifikasi tersebut sehingga putusan Majelis Hakim 
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sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak 

dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Pidana 

yang diterapkan terhadap Terdakwa adalah sesuai dengan tuntutan yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni 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, dimana hal tersebut telah dianggap 

tepat, adil dan bermanfaat oleh Hakim. Pemberian pidana tambahan dalam 

perkara tindak pidana korupsi mempunyai sifat fakultatif,  dimana dalam 

putusan yang diangkat dalam penelitian, hakim menerapkan pidana 

berlandaskan dengan teori relatif, dimana pidana bukan hanya sekedar 

pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi 

mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera sekaligus pelajaran bagi 

pelaku yang telah melakukan tindak pidana gratifikasi tersebut.  Penerapan 

pidana yang dilakukan oleh hakim sudah adil, karena hakim tidak 

melanggar ketentuan undang-undang, dimana pada Pasal 11 pidana 

penjara minimun adalah 1 (satu) tahun dan maksimum adalah 5 (lima) 

tahun. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi hakim ketika memutus perkara 

gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang adalah 

hambatan internal dan eksternal.  Berdasarkan hasil penelitian, hambatan 

dari segi internal yang dihadapi oleh hakim saat persidangan yaitu 

kesulitan untuk membagi waktu pada saat akan dimulainya sidang, karena 
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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 selalu memantau bagaimana hasil 

putusan tersebut. Masyarakat sebagai pemberi 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. Adanya 

kasus yang sama di desa sebelah, namun tidak diangkat ke persidangan 

juga merupakan salah satu hambatan eksternal. Dalam hal ini Hakim 

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

akan memeriksa perkara yang diajukan ke sidang pengadilan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran-saan yang dapat Penulis 

berikan: 
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1. Pemerintah harus lebih pro-aktif memberikan informasi dan edukasi 

terhadap pegawai pemerintah dan masyarakat agar mereka lebih 

memahami perbuatan-perbuatan apa yang diperbolehkan dan 

perbuatan-perbuatan apa yang tidak diperbolehkan sehingga terhindar 

dari melakukan tindak pidana korupsi pada umumnya dan gratifikasi 

pada khususnya. 

2. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum seharusnya tidak 

tebang pilih dalam memeriksa perkara. Informasi bahwa terdapat 

perkara lain yang sama atau mirip tetap harus diperksa sesuai dengan 

asas keadilan. 

3. Seorang hakim harus bepegang teguh pada prinsip keadilan, manfaat 

dan kepastian dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, agar 

pidana yang diterapkan sesuai dengan kesalahan yang dibuat oleh 

pelaku. 

 

 

 

  


