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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang dipaparkan dalam 

bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Keberadaan Kejaksaan Negeri pada dasarnya adalah sebagai lembaga 

negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang 

penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan Jaksa untuk melimpahkan 

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang- undang dengan permintaan 

supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pelaku 

pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan 

telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang disangkakan dengan 

didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh mininimal 2 

(dua) orang saksi. Dalam kasus yang diangkat Penulis, Kejaksaan 

berwenang menuntut terdakwa Nurul Huda yang telah dinyatakan sah 

melakukan tindak pidana korupsi dengan cara merugikan keuangan 

Negara untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri serta menguntungkan 

orang lain, dengan kata lain Terdakwa telah terbukti melakukan unsur 

kesengajaan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
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20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair. 

2. Kejaksaan Negeri Semarang dengan ini melakukan asset tracing atau yang 

biasa disebut dengan penyitaan segala kekayaan terdakwa kasus tindak 

pidana korupsi. Asset Tracing ini dilakukan tentunya kepada terdakwa 

Nurul Huda, sehingga segala harta kekayaan hasil korupsi yang telah 

dilakukan oleh terdakwa Nurul Huda dapat dikembalikan ke kas Negara. 

Sementara untuk uang hasil korupsi yang telah berwujud barang akan 

dilelang sehingga keuntungannya akan dapat diperhitungkan sebagai 

tambahan untuk jumlah penyelamatan keuangan Negara hasil tindak 

pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Nurul Huda. Namun 

akan menjadi hambatan bagi Jaksa nantinya apabila uang hasil dari tindak 

pidana tersebut telah tersebar ke banyak pihak, misal apabila dilihat dari 

kasus yang diangkat oleh Penulis tersebut, Terdakwa Nurul Huda juga 

membagikan uang hasil korupsi kepada almarhum HOSDIANTO bin 

ADOMAN selaku Kepala Gudang Randugarut, maka jaksa haruslah teliti 

dan mengusut tuntas dalam proses penyelamatan keuangan Negara 

tersebut jangan sampai ada yang terlewat dikarenakan proses perputaran 

uangnya sudah tidak hanya di nikmati oleh Terdakwa sendiri, melainkan 

ada pihak lain pula yang menerimanya. 

B. Saran 
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1. Bagi Kejaksaan, Kejaksaan harus lebih proaktif dalam kaitannya dengan 

proses penyidikan, sehingga dalam rangka menyelamatkan keuangan 

Negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan semaksimal 

mungkin dan tidak ada asset dari terdakwa yang tertinggal atau masih 

dapat digunakan oleh terdakwa. Hukuman bagi terdakwa pelaku tindak 

pidana korupsi juga harus tegas sehingga dapat memberikan efek jera bagi 

terdakwa dan memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak meniru 

ataupun dapat meminimalisir perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh 

terdakwa kasus tindak pidana korupsi. 

2. Bagi Pemerintah. Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan lebih 

mendalam kepada masyarakat mengenai adanya ilmu anti Korupsi bagi 

masyarakat dan memberikan edukasi mengenai keberadaan Lembaga 

Pemberantasan Korupsi seperti Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) yang dibuat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 

masyarakat Indonesia, agar masyarakat mengerti fungsi dan tujuan 

dibentuknya Lembaga Anti Korupsi serta Undang Undang Tegas yang 

mengaturnya. 

 

 

 

  


