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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

NARASUMBER : HAKIM PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG 

1. Dalam kasus penerimaan gratifikasi permintaan tambahan kuota impor daging sapi  

yang dilakukan oleh anggota DPR di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding 

terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dipotong 

masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bahkan, 

pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman yang lebih berat 

yaitu 18 (delapan belas) tahun penjara. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan 

semua putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal 

didalam proses pemeriksaan Terdakwa sudah secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan TPPU secara bersama-sama? 

2. Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa 

pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar 

Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 1 (satu) tahun. Namun pada pemeriksaan ditingkat banding 

Majelis Hakim mengurangi hukuman subsidair tersebut karena pidana kurungan 

sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa maksimal 

adalah 8 (delapan) bulan sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan (5) KUHP. Menurut 

Bapak/Ibu apa yang menyebabkan Majelis Hakim pada tingkat pertama 

menetapkan hukuman subsidair melebihi ketetapan yang terdapat dalam KUHP? 
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3. Pada pemeriksaan tingkat pertama Majelis Hakim yakni Hakim Anggota III dan 

Anggota IV mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) khusus mengenai 

kewenangan Penuntut Umum dari KPK untuk melakukan penuntutan atas perkara 

TPPU yang mana kemudian pada tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung 

menyatakan hal tersebut tidak dapat dibenarkan pada saat Terdakwa menyatakan 

hal tersebut sebagai salah satu alasan mengajukan kasasi. Apakah pendapat 

berbeda (dissenting opinion) yang terjadi pada tingkat pertama dipengaruhi status 

Terdakwa yang merupakan anggota DPR? 

4. Terdakwa dalam kasus ini merupakan penyelenggara negara yaitu sebagai anggota 

DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum namun pada proses 

pemeriksaan pada tingkat pertama dan banding terdakwa tidak dicabut hak 

politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik, lalu menurut Bapak/Ibu apa yang 

menyebabkan pencabutan hak politik baru dijatuhkan pada tingkat kasasi? 

5. Pada pemeriksaan ditingkat pertama Jaksa melakukan dakwaan kepada Terdakwa, 

yaitu salah satunya menggunakan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 dan juga mengkontruksikan dakwaan tersebut kepada Terdakwa yaitu selaku 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Bapak/Ibu apakah status Terdakwa 

sebagai salah satu partai yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan proses 

demokrasi di Indonesia dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan hukuman 

atau bahkan bisa menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa? 
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6. Dalam kasus ini terdakwa selaku anggota DPR menerima suap senilai 1,3 Milyar 

Rupiah dan dijanjikan tambahan 40 Milyar Rupiah jika berhasil mempengaruhi 

pejabat di Kementrian Pertanian dan mengabulkan permohonan tambahan kuota 

impor daging sapi PT. Indoguna Utama (pihak swasta). Menurut pendapat 

Bapak/Ibu apakah penjatuhan pidana 18 tahun penjara terhadap tindakan terdakwa 

selaku penyelenggara negara melakukan penerimaan suap yang sebenarnya belum 

mengakibatkan kerugian negara sudah tepat? 

7. Berdasar pada pertanyaan nomor 6, jika dibandingkan dengan kasus mega korupsi 

lainnya yang menimbulkan kerugian negara lebih besar dari pada kasus ini seperti 

misalnya yang tidak lepas dari ingatan kita adalah mega korupsi Wisma Atlet atas 

terdakwa Nazzarudin Zulkarnaen, Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum 

semuanya dijatuhi vonnis pidana penjara yang lebih kecil dibandingkan terdakwa 

dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu menyikapi hal tersebut? 

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam memutus perkara Korupsi yang merupakan 

extraordinary crime dan menjadi sorotan publik terutama dalam kasus ini yang 

menjadi terdakwa adalah seorang penyelenggara negara yaitu selaku anggota DPR 

ada pertimbangan-pertimbangan khusus? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

NARASUMBER : AHLI HUKUM PIDANA 

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. 

1. Dalam kasus penerimaan gratifikasi permintaan tambahan kuota impor daging sapi  

yang dilakukan oleh anggota DPR di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding 

terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dipotong 

masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bahkan, 

pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman yang lebih berat 

yaitu 18 (delapan belas) tahun penjara. Menurut Bapak apa yang menyebabkan 

semua putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum padahal 

didalam proses pemeriksaan Terdakwa sudah secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan TPPU secara bersama-sama? 

2. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dikonstruksikan sebagai 

penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPR RI secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana korupsi (gratifikasi) dan TPPU secara bersama-sama 

padahal lembaga negara DPR ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau 

rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi, melainkan Kementrian 

Pertanian yang memiliki kaitan dengan kebijakan penambahan kuota impor. 

Menurut pandangan Bapak apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tetap 

dapat dibenarkan? 
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3. Dalam kasus ini Terdakwa tepatnya pada dalam dakwaan kedua, ketiga, keempat 

dan kelima yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

TPPU namun patut diketahui bahwa adanya perbuatan menyamarkan atau 

mengaburkan asal usul harta kekayaan tidak berhubungan langsung dengan 

predicate crime (tindak pidana asal) yaitu penerimaan gratifikasi. Menurut 

pendapat Bapak apakah tindak pidana asal dalam kasus TPPU harus dibuktikan 

terlebih dahulu atau tidak untuk dapat didakwakan? 

4. Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa 

pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar 

Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 1 (satu) tahun. Namun pada pemeriksaan ditingkat banding 

Majelis Hakim mengurangi hukuman subsidair tersebut karena pidana kurungan 

sebagai pengganti pidana denda apabila tidak dibayar oleh terdakwa maksimal 

adalah 8 (delapan) bulan sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan (5) KUHP. Menurut 

Bapak apa yang menyebabkan Majelis Hakim pada tingkat pertama menetapkan 

hukuman subsidair melebihi ketetapan yang terdapat dalam KUHP? 

5. Pada pemeriksaan tingkat pertama Majelis Hakim yakni Hakim Anggota III dan 

Anggota IV mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) khusus mengenai 

kewenangan Penuntut Umum dari KPK untuk melakukan penuntutan atas perkara 

TPPU yang mana kemudian pada tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung 

menyatakan hal tersebut tidak dapat dibenarkan pada saat Terdakwa menyatakan 
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hal tersebut sebagai salah satu alasan mengajukan kasasi. Apakah pendapat 

berbeda (dissenting opinion) yang terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama 

dipengaruhi status Terdakwa yang merupakan anggota DPR? 

6. Terdakwa dalam kasus ini merupakan penyelenggara negara yaitu sebagai anggota 

DPR yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum namun pada proses 

pemeriksaan pada tingkat pertama dan banding terdakwa tidak dicabut hak 

politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik, lalu menurut Bapak apa yang 

menyebabkan pencabutan hak politik baru dijatuhkan pada tingkat kasasi? 

7. Pada pemeriksaan ditingkat pertama Jaksa melakukan dakwaan kepada Terdakwa, 

yaitu salah satunya menggunakan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 dan juga mengkontruksikan dakwaan tersebut kepada Terdakwa yaitu selaku 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Bapak apakah status Terdakwa 

sebagai salah satu partai yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan proses 

demokrasi di Indonesia dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan hukuman 

atau bahkan bisa menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa? 

8. Dalam kasus ini terdakwa selaku anggota DPR menerima suap senilai 1,3 Milyar 

Rupiah dan dijanjikan tambahan 40 Milyar Rupiah jika berhasil mempengaruhi 

pejabat di Kementrian Pertanian dan mengabulkan permohonan tambahan kuota 

impor daging sapi PT. Indoguna Utama (pihak swasta). Menurut pendapat Bapak 

apakah penjatuhan pidana 18 tahun penjara terhadap tindakan terdakwa selaku 
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penyelenggara negara melakukan penerimaan suap yang sebenarnya belum 

mengakibatkan kerugian negara sudah tepat? 

9. Berdasar pada pertanyaan nomor 8, jika dibandingkan dengan kasus mega korupsi 

lainnya yang menimbulkan kerugian negara lebih besar dari pada kasus ini seperti 

misalnya yang tidak lepas dari ingatan kita adalah mega korupsi Wisma Atlet atas 

terdakwa Nazaruddin (6 Tahun), Angelina Sondakh (10 Tahun) dan Anas 

Urbaningrum (14 Tahun) semuanya dijatuhi vonnis pidana penjara yang lebih 

kecil dibandingkan terdakwa dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan Bapak 

menyikapi hal tersebut?  

10. Menurut Bapak sebagai seorang ahli yang sudah berpengalaman dalam bidang 

hukum pidana khusus apakah dalam memutus perkara Korupsi yang merupakan 

extraordinary crime dan menjadi sorotan publik terutama dalam kasus ini yang 

menjadi terdakwa adalah seorang penyelenggara negara yaitu selaku anggota DPR 

ada pertimbangan-pertimbangan khusus? 

 



176 
 

 


