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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar hampir di seluruh 

negara. Korupsi bisa dikatakan seperti penyakit yang menjamur. Tidak 

hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, korupsi juga sudah menyebar ke 

masyarakat. Korupsi seakan sudah menjadi asupan sehari-hari di media 

cetak maupun televisi, bahkan pelakunya pun tidak merasa malu karena 

perbuatannya1. 

 Berdasar Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

didefinisikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan sengaja dengan 

melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan 

merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan 

menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-

segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau 

aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena 

pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga 

atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya2. 

 

 Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak 

Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana, 

                                                             
1 Dwi Supriyadi Dkk, 2017, Ensiklopedia Antikorupsi, Surakarta: Borobudur Inspira Nusantara, 

hlm. 20 
2 Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 8. 
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seperti merugikan keuangan dan perekonomian negara, suap menyuap, 

gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan, pemerasan, perbuatan 

curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. 

 Korupsi pada umumnya biasa dilakukan oleh orang-orang yang 

memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik 

kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan3. 

 Saat ini, korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengalami 

perkembangan, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga akibatnya 

merugikan keuangan negara dan dapat pula menghambat pembangunan 

nasional maupun daerah. Saat ini dapat dikatakan bahwa korupsi di 

Indonesia tidak lagi merupakan sebuah kejahatan biasa (ordinary crimes), 

namun telah merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (extraordinary 

crimes). 

 Menyadari dengan keadaan yang terjadi saat ini di Indonesia, 

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menanggulangi dan 

memberantas kasus-kasus penyelewengan dan manipulasi keuangan Negara 

terutama penindakan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Keseriusan 

Pemerintah Indonesia dibuktikan dengan didirikannya sebuah lembaga yang 

Independen dan berdiri sendiri yang bernama “Komisi Pemberantasan 

Korupsi” yang didirikan pada tahun 2002 berdasarkan pada amanat 

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden 

Megawati Soekarnoputri. 

                                                             
3 Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Pena Multi Media, hlm. 7. 
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 Selain mendirikan lembaga KPK saja, pemerintah telah mengeluarkan 

beberapa Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, 

seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001. 

 Proses perjalanan memberantas korupsi, semakin banyak kasus-kasus 

yang besar yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, 

seperti kasus mega proyek KTP Elektronik yang membawa nama ketua 

DPR RI menjadi tersangka dan kemudian terdapat beberapa anggota DPR 

RI dan dari Instansi Pemerintahan lainnya. 

 Pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditangkap oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi tersebut juga tidak sedikit yang mengembalikan 

kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi yang mereka lakukan 

sebelum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim. 

 Hal tersebut juga dilakukan oleh mantan ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu Setya Novanto yang 

mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi KTP Elektronik (E-KTP) 

yang diperolehnya pada tahun 2010 sebesar Rp 5 Miliar ke rekening Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengembalian tersebut dilakukan oleh 

Setya Novanto dalam tahap pemeriksaan dimuka pengadilan sebelum 

perkaranya diputus pidana oleh majelis hakim yang memeriksa. Walaupun 

telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh 

tindak pidana korupsi yang diperbuatnya, Setya Novanto tetap menjalani 
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proses hukum dan divonis oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 15 tahun penjara. 

 Putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan 1 tahun daripada tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Setya Novanto yaitu selama 

16 tahun. Hal tersebut tidak diketahui apakah Majelis Hakim memutus lebih 

ringan 1 tahun diakibatkan penerapan Pasal 4 Undang-undang Tipikor atau 

tidak. 

 Jika dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 26A Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001, tindakan pihak yang mengembalikan uang hasil 

tindak pidana korupsi tersebut dapat menjadi alat bukti untuk menjatuhkan 

pedana terhadap orang tersebut, karena secara tidak langsung terbukti 

bersalah dan secara tidak langsung juga mengakui kesalahannya telah 

menerima uang hasil Tindak Pidana Korupsi4. Seharusnya dalam proses 

pemeriksaan perkara kasus Korupsi E-KTP yang menjerat Setya Novanto, 

tidak diperlukan waktu yang lama, karena pelakunya sendiri sudah 

mengakui bahwa ia telah mekalukan tindak pidana korupsi. 

 Tindakan pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi bukan suatu 

alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidananya, namun berdasarkan 

penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

                                                             
4 Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 berbunyi “Alat bukti yang sah dalam bentuk 

petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari : a. 

alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara 

elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen, yakni setiap rekaman 

data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan 

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, 

maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 

huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. 
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dikatakan 

bahwa tindakan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi hanya 

menjadi faktor yang meringankan pidananya, bukan menghapuskan pidana. 

 Tentu saja pengembalian uang oleh pelaku tindak pidana korupsi 

tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan 

pidana. Hal tersebut mungkin dapat membuat majelis hakim bimbang untuk 

menjatuhkan pidana, karena di satu sisi pelaku tindak pidana korupsi 

tersebut secara tidak langsung mengakui bahwa ia melakukan tindak pidana 

korupsi, namun disisi yang lain ia mengembalikan hasil tindak pidana 

korupsi tersebut sama seperti yang dulu ia terima. 

 Fenomena pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi yang 

dikembalikan sebelum penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana 

korupsi tersebut berakibat pada bagaimana Majelis Hakim dalam 

menjatuhkan sebuah pidana terhadap terdakwa tersebut. 

 Hal tersebut terlihat dari kasus korupsi Setya Novanto dimana Majelis 

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan memutus Setya Novanto lebih 

ringan daripada yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. 

 Pada satu sisi Majelis Hakim tidak perlu lagi mengetahui apa motif 

terdakwa melakukan korupsi karena telah mengakui secara tidak langsung 

dengan mengembalikan uang hasil korupsinya, sehingga Majelis Hakim 

dapat memutus terdakwa bersalah dan dapat menjatuhakan pidana yang 

maksimal atas perbuatan terdakwa tersebut, namun pada satu sisi penjelas 

pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 
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20 Tahun 2001 mengatakan bahwa tindakan mengembalikan uang hasil 

tindak pidana korupsi meringankan pidananya terdakwa. Hal tersebut dapat 

membuat Majelis Hakim bingung dalam menjatuhkan pidananya. 

 Tentu dalam membuat suatu putusan penjatuhan pidana tersebut 

Majelis Hakim memiliki pertimbangan masing-masing yang dituangkan 

dalam masa musyawarah hakim dan dimungkinkan terjadinya suatu 

perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, karna terdakwa secara jelas 

mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. 

 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga tidak mengatur secara 

jelas bagaimana apabila dalam proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan 

terdakwa mengembalikan uang hasil korupsinya. Undang-undang tersebut 

hanya mengatakan bahwa tindakan tersebut meringankan pidana, namun 

tidak dijelaskan dikurangi atau diringani berapa, sehingga tentu Majelis 

Hakim punya pertimbangan sendiri-sendiri terdakwa harus dijatuhi pidana 

berapa tahun. 

 Tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur bagaimana teknis 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

yang mengembalikan kerugian keuangan negara mengakibatkan timbulnya 

pertanyaan tentang bagaimana hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan 

negara, karena hakim tidak memiliki peraturan pelaksaan seperti peraturan 
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pelaksana yang dimiliki jaksa untuk mendakwa pelaku tindak pidana 

korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara. 

 Melihat fenomena tersebut, membuat penulis merasa sangat tertarik 

untuk meneliti hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam 

kesempatan ini penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami serta 

mengangkat masalah tersebut dengan mengambil judul 

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG 

MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI 

KASUS DI PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Bahwa berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis 

dalam merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul 

penulisan yang penulis angkat dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah pengembalian kerugian keuangan negara menjadi hal yang 

dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan 

negara? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan 

kerugian keuangan negara? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pengembalian kerugian keuangan negara 

menjadi hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana; 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian 

keuangan negara; dan 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang 

mengembalikan kerugian keuangan negara. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka peneliti ini diharapkan 

mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penulis berharap dapat berguna bagi penulis dalam menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada khususnya dan pada 

umumnya bagi mahasiswa-mahasiswi Program Studi Hukum 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penulis berharap dapat bermanfaat bagi penulis untuk 

dapat memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum. 
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E. Metode Penelitian 

 Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka proses penelitian 

tidak lepas dari metode penelitian. Selanjutnya untuk mendapatkan data-

data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan 

metode atau langkah tertentu sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode 

kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti 

atas perumusan masalah untuk mengkontruksikan sebuah gejala hukum 

yang kompleks dan holistik5. Dengan menggunakan pendekatan yang 

kualitatif, maka hasil penelitian tidak akan dianalisis dengan 

menggunakan bantuan ilmu statistika maupun ilmu matematika, namun 

analisis dilakukan terhadap isi dari data deksriptif yang diperoleh dari 

hasil studi. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan detail 

mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana yang mengembalikan kerugian keuangan 

                                                             
5 Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum 

Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 8. 



10 
 

negara. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dengan peraturan 

perundang-undangan terkait dan kajian teoretis lainnya. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang akan diteliti mencakup semua informasi 

mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan uang hasil tindak 

pidana korupsi ditinjau dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo 

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Elemen yang diteliti adalah: 

a. Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 5/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg; 

b. Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 6/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg; 

c. Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 121/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg; 

d. 1 (satu) orang Hakim Karier Pengadilan Negeri Kota Semarang 

bernama Sulistiyono, S.H.; 

e. 1 (satu) orang Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Pengadilan Negeri Kota Semarang bernama DR. Robert 

Pasaribu, S.H., M.H.; 

f. 1 (satu) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang 

bernama Steven Lazarus, S.H; 
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g. 1 (satu) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang 

bernama Vidya Ayu P. S., S.H. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik 

pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan 

jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan bermanfaat untuk mendapatkan data sekundur. 

Dimana data sekunder merupakan data yang berasal dari literatur, 

peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli atau sarjana yang 

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

b) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

c) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No.20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi; 
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d) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

e) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi; dan 

f) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki hubungan 

dengan bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini 

terdiri dari literatur, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, 

jurnal, pendapat para ahli, serta sumber-sumber lain yang 

memenuhi syarat. Bahan hukum sekunder lain yang digunakan 

adalah berkas kasus tindak pidana korupsi yang pelakunya 

mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana 

korupsi yang diperiksa dan diproses di Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi Semarang. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang melengkapi informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian 

ini, bahan hukum tersier yang penulis gunakan antara lain 

seperti kamus hukum, kamus Bahasa Inggris dan Bahasa 

Indonesia pada saat dibutuhkan. 
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b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan 1 Hakim di Pengadilan Negeri Kota 

Semarang, 1 Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Pengadilan Negeri Kota Semarang, 2 Jaksa di Kejaksaan Negeri 

Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara 

terarah, dimana telah dipersiapkan terdahulu daftar pertanyaan 

sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, namun dalam 

proses wawancara tidak menutup kemungkinan adanya 

pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi ketika melakukan 

wawancara. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Dalam proses ini semua data yang diperoleh dan terkumpul pertama 

kali akan melalui proses editing. Dimana data yang sesuai akan 

digunakan dalam penulisan ini, dan data yang tidak sesuai akan 

diabaikan. Hasil penelitian tersebut kemudian akan di sajikan dan 

disusun secara sistematis dan pada tahap akhir akan dibuat dalam bentuk 

laporan penelitian berbentuk skripsi. 

6. Metode Analisa Data 

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian kemudian akan 

dianalisis secara kualitatif, karena data dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif. Analisis yang sifatnya menggunakan penghitungan statistika 

dan penghitungan matematis tidak digunakan. Data disusun secara 

deskriptif didasari kaidah hukum dan teori hukum untuk memperoleh 
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gambaran yang jelas guna menjawab perumusan masalah dengan teliti 

yaitu tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan 

negara hasil tindak pidana korupsi. Hasil akhir penelitian akan dituliskan 

dengan bentuk laporan skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

 Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, 

sistematika skripsi dirancang sebagai berikut: 

 Bab I yaitu Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian (meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian 

data, metode analisis data) dan sistematika penulisan. 

 Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tindak 

Pidana Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim (Vonis). 

 Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Pengembalian 

Kerugian Keuangan Negara Menjadi Hal Yang Dipertimbangkan Hakim, 

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, dan 

Faktor Yang mempengaruhi Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. 

 Bab IV yaitu Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 


