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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur yang 

Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

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

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi secara tegas 

mengatakan bahwa tindakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak 

menghapus pidananya. Lebih jelas dalam penjelasan umum dikatakan bahwa 

tindakan mengembalikan kerugian keuangan negara hanya menjadi faktor yang 

meringankan saja. 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur alasan-alasan 

penghapusan pidana yang diatur dalam Bab III dalam Pasal 44 sampai Pasal 

51, diantaranya, Tak Mampu Bertanggung Jawab, Belum Umur 16 Tahun, 

Daya Paksa, Pembelaan Terpaksa, Ketentuan Undang-Undang, dan Perintah 

Jabatan. 

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

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

merupakan suatu pedoman hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

korupsi yang dimana terdakwanya mengembalikan kerugian keuangan negara. 

 Menurut Hakim Sulistiyono dalam wawancara yang dilakukan di 

Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat bahwa: 

Pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi mempengaruhi 

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi tersebut. Pengembalian tersebut menjadi suatu hal 
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yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku 

tersebut54. 

 

 Menurut Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan 

Negeri Semarang Robert Pasaribu juga berpendapat senada dengan Hakim 

Sulistiyono, dimana beliau berpendapat bahwa: 

Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh 

terdakwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut hanya menjadi hal 

yang meringankan saja dalam majelis hakim membuat putusan 

terhadap terdakwa, bukan menghapuskan pidananya55. 

 

 Menurut Penulis, pendapat para hakim tersebut selaras dengan apa yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 Selain Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

tersebut, terdapat Surat Edaran Jaksa Agung yang bernomor SE-

003/A/JA/02010 yang menjadi pedoman dalam Jaksa Penuntut Umum 

menjalankan tugasnya menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana 

korupsi namun mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari korupsi 

tersebut. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Steven seorang jaksa di 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang, berpendapat bahwa: 

Dalam hal Jaksa menjalankan tugasnya untuk menuntut terdakwa 

yang mengembalikan kerugian keuangan negara atas tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, jelas hal tersebut 

(pengembalian uang) menjadi hal yang meringankan Jaksa dalam 

                                                             
54 Hasil Wawancara dengan Hakim Sulistiyono di Pengadilan Negeri Kota Semarang 19 Februari 

2019. 
55 Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Robert Pasaribu di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang 20 Februari 2019. 
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membuat tuntutan. Karena dalam membuat tuntutan dalam kasus 

pidana korupsi, jaksa berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung 

Nomor SE-003/A/JA/02010 dan tentu saja pada Pasal 4 UU 

TIPIKOR56. 

 

 Hal senada juga diungkap oleh Jaksa Vidya yang juga merupakan Jaksa 

Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Semarang, beliau berpendapat bahwa: 

Pengembalian tersebut mempengaruhi Jaksa dalam membuat 

tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, karena 

esensinya bagi kami untuk mengembalikan harta negara yang 

dikorupsi57. 

 

 Dibalik menjadi suatu alasan yang meringankan dalam membuat 

putusan, pengembalian kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga dapat diabaikan. 

 Pengabaian pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 

2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: 

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat 

dijatuhkan58. 

 

 Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “Keadaan 

tertentu” apabila korupsi tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan 

bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada saat terjadinya 

                                                             
56 Hasil Wawancara dengan Jaksa Tindak Pidana khusus korupsi bapak Steven Lazarus di 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang 26 Februari 2019. 
57  Hasil Wawancara dengan Jaksa Tindak Pidana khusus korupsi Ibu Vidya di Kejaksaan Negeri 

Kota Semarang 20 Mei 2019 
58 Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada 

waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter59. 

 Menurut Hakim Sulistiyono dalam wawancara yang dilakukan di 

Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat bahwa: 

Pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 UU Tipikor tersebut dapat diabaikan khusus untuk pelaku 

tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi 

terhadap uang bantuan yang diperuntukkan untuk seperti korban 

bencana alam, bahkan tindakan korupsi seperti contoh dana korban 

bencana alam akan menjadi faktor yang memberatkan bagi majelis 

hakim dalam menjatuhi hukuman terhadap pelau korupsi tersebut60. 

 

 Pernyataan Hakim Sulistiyono tersebut apabila dilihat berdasarkan Pasal 

2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangatlah tepat. 

 Menurut Hakim Sulistiyono tersebut, ada filosofi dari Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dimana hakim tersebut 

berpendapat bahwa: 

Pada dasarnyakan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi itu filosofinya ialah pengembalian aset 

negara yang telah dikorupsi menjadi seperti semula, 

 

 Uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf  b harus dibayarkan 

sesuai dengan hasil yang dikorupsi61. Lebih tegas lagi dikatakan dalam ayat (3) 

                                                             
59 Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
60  Hasil Wawancara dengan Hakim Sulistiyono di Pengadilan Negeri Kota Semarang 19 Februari 

2019. 
61 Pasal 18 ayat (1) huruf b berbunyi “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 
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nya bahwa apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka 

terpidana harus dijatuhi hukuman pidana penjara sebagai penggantinya62. Akan 

tetapi, berdasarkan objek penelitian yang penulis bahas dalam penulisan 

hukum ini, tidak ada klausula dalam amar putusan hakim yang menyatakan 

apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka akan dipidana dengan 

pidana penjara. 

 Jaksa Pidsus Kejaksaan Negeri Semarang, Ibu Vidya juga berpendapat 

bahwa: 

Nanti kalau uang pengganti sampai terakhir putusan tetep tidak 

dibayar, nanti kita akan melakukan asset tracing (penelusuran 

asset), kita akan mencari asset asset dia untuk dilelang dan hasil 

dari lelang tersebut digunakan untuk membayar uang pengganti, 

namun terlebih dahulu kita memanggil pelaku tersebut untuk 

menanyakan apakah memiliki uang untuk membayar uang 

pengganti tersebut, kalau tidak ada baru kita melakukan asset 

tracing tersebut, namun kalau dia tidak memiliki asset apapun, 

yasudah karena uang pengganti tidak ada subsidernya maka ya 

gakpapa tidak membayar uang pengganti. Tapi tetep ada 

laporannya kalau kita (jaksa) telah melakukan segala cara untuk 

mengejar asetnya63. 

 

 Uang Pengganti juga dapat dibayarkan oleh terpidana dengan 2 cara, 

yaitu dengan cara tunai atau juga dapat dibayarkan dengan cara mencicil 

kepada jaksa penuntut umum sebagai eksekutor. 

 Jaksa Pidsus Kejaksaan Negeri Semarang, Ibu Vidya juga berpendapat 

tentang Pidana Denda, beliau berpendapat bahwa: 

                                                             
62 Pasal 18 ayat (3) berbunyi “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi 

untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana 

dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya 

sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah 

ditentukan dalam putusan pengadilan.” 
63   Hasil Wawancara dengan Jaksa Tindak Pidana Khusus korupsi Ibu Vidya di Kejaksaan Negeri 

Kota Semarang 20 Mei 2019. 
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Pengembalian tersebut dapat dilakukan pada waktu penyidikan 

boleh , penyelidikan boleh, sebelum tuntutan boleh. Jadi 

ditawarkan dulu pada tersangkanya, sanggup ga mengembalikan 

kerugian keuangan tersebut. Pengembalian tersebut bisa dicicil dan 

pengembalian dilakukan kepada jaksa sebagai eksekutor.64. 

 

 Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa 

tidak akan menghapuskan pidana yang akan mengancam terdakwa, melainkan 

tindakan tersebut hanya menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa 

sebelum dijatuhi pidana oleh hakim. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian keuangan Negara 

 Pengembalian kerugian keuangan negara bukanlah sebagai suatu alasan 

pemaaf sehingga dihapuskannya pidana yang akan menjerat pelaku tindak 

pidana korupsi tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara hanya 

menjadi faktor yang meringankan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan 

pidananya. 

 Hakim sebelum menjatuhkan pidana atau vonis terhadap terdakwa harus 

mempertimbangkan dahulu hal yang meringankan dan memberatkan bagi 

terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: 

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa65. 

 

 Terdapat banyak hal yang meringankan sebelum hakim menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa yang penulis ketahui, antara lain terdakwa belum 

                                                             
64 Hasil Wawancara dengan Jaksa Tindak Pidana Khusus Korupsi Ibu Vidya di Kejaksaan Negeri 

Kota Semarang 20 Mei 2019. 
65 Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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pernah dijatuhi pidana, terdakwa merupakan kepala rumah tangga, terdakwa 

korporatif dalam pemeriksaan, dan dalam tindak pidana korupsi hal yang 

meringankan karena terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara 

tersebut. 

 Menurut Hakim Sulistiyono dalam wawancara yang dilakukan di 

Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat bahwa: 

Pengembalian kerugian keuangan negara yang dikembalikan oleh 

pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu faktor yang 

dipertimbangkan oleh hakim sebagai faktor yang meringankan 

dalam menjatuhkan pidananya terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi tersebut66. 

 

 Sependapat dengan hakim Sulistiyono tersebut, Hakim Ad Hoc 

Pengadilan Tipikor Semarang Robert Pasaribu juga berpendapat bahwa: 

Pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh 

terdakwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut hanya menjadi hal 

yang meringankan saja dalam majelis hakim membuat putusan 

terhadap terdakwa, bukan menghapuskan pidananya67. 

 

 Jaksa dan Hakim merupakan instansi penegak hukum yang dalam hal ini 

menjalankan bunyi Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 Perbedaan yang mendasar antara jaksa penuntut umum dengan majelis 

hakim dalam menerapkan pasal tersebut ialah, jaksa penuntut umum memiliki 

pedoman khusus yang menjadi dasar bahagaimana jaksa penuntut umum dalam 

membuat tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan 

                                                             
66 Hasil Wawancara dengan Hakim Sulistiyono di Pengadilan Negeri Kota Semarang 19 Februari 

2019. 
67 Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Robert Pasaribu di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang 20 Februari 2019. 
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kerugian keuangan negara yang terdapat pada Surat Edaran Jaksa Agung 

Nomor SE-003/A/JA/02010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak 

Pidana Korupsi, sedangkan majelis hakim tidak memiliki hal seperti yang 

dimiliki oleh jaksa. 

 Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri 

Semarang Robert Pasaribu berpendapat bahwa: 

Secara khusus hakim memang tidak punya aturan seperti yang 

dimiliki jaksa dalam membuat dakwaan. Dalam membuat putusan 

hakim selalu mempertimbangin faktor keadilannya saja, artinya 

menjatuhkan hukuman tersebut apakah sudah sesuai dengan berat 

ringannya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, itu artinya 

diskresinya hakim saja, pertimbangan hakim saja68. 

 

 Dalam membuat putusan tentu saja terdapat tekanan dari masyarakat dan 

lembaga–lembaga anti korupsi yang menuntut dan menginginkan hakim 

menjatuhkan pidana yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi 

tersebut. 

 Melihat fenoma tersebut, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Robert Pasaribu berpendapat bahwa: 

Hakim dalam membuat putusan memiliki pertimbangan sendiri. 

Tidak selalu putusan tersebut dibawah tuntutan atau harus di atas 

tuntutan, itukan masyarakat yang menghendaki bahwa koruptor 

harus dihukum setinggi-tingginya. Sementara kan hakim juga harus 

mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa. Jadi hakim bukan 

hanya untuk memuaskan keinginan masyarakat, pasti hakim juga 

telah mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya dan setepat-

tepatnya bagi terdakwa tergantung tingkat kesalahannya69. 

 

                                                             
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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 Hakim dalam membuat putusan memang tidak boleh dipengaruhi oleh 

tekanan pihak manapun. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus benar-

benar netral dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, karena apabila hakim 

terpengaruh oleh tekanan pihak-pihak tertentu, maka keadilan putusan tersebut 

dapat dipertanyakan. 

 Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan ayat (1) dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian 

peradilan. Ayat (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak 

lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana 

dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 Berikut ini disajikan data yang menjadi elemen dalam melakukan 

penelitian. (1)(Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg) Putusan kasus 

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa I atas nama Sugito bin 

Ikromo (alm) dan Terdakwa II atas nama Sugianto Als. Sugi bin Pawirorejo 

(alm) (2)(Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg) putusan kasus Tindak 

Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Radijoko bin Pardi 

Wito Sunarno (3)(Putusan Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg) putusan 

kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa atas nama 

Akhmad Said bin Muhaemin Ketiga putusan tersebut dimana semua 

terdakwanya mengembalikan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana 

korupsi yang mereka perbuat. 
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1. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg)  

a. Identitas Terdakwa 

Terdakwa I 

Nama Lengkap : Sugito bin Karto Ikromo (alm) 

Tempat Lahir : Sragen 

Umur/Tgl. Lahir : 57 Tahun/ 10 Juli 1958 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Kebangasaan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Dukuh Genting, RT 16/ RW 08, Desa Bgarum, 

Kec. Ngrampal, Kab. Sragen 

Agama : Islam 

Pekerjaan : PNS (Mantan Paguyuban Pasar Gondang) 

Terdakwa II 

Nama Lengkap : Sugiyanto Als. Sugi bin Pawirorejo (alm) 

Tempat Lahir : Sragen 

Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 06 Juni 1966 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Kebangasaan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Dukuh Gontang Tani RT 17 RW ...., Ds. 

Gondang, Kec. Gondang, Kab. Sragen 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Swasta (Ketua Paguyuban Pasar Gondang) 
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b. Posisi Kasus 

 Bahwa terdakwa SUGITO Bin KARTO IKROMO dalam 

kedudukannya sebagai Ketua Pengelola Pasar Gondang Kecamatan 

Gondang Kabupaten Sragen dan terdakwa SUGIYANTO Als SUGI 

Bin PAWIROREJO selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar 

Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen bersama sama 

dengan Drs. NONOK SUDJIJONO, MM Bin DARMO WIYOTO 

(yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal 

yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara kurun waktu tahun 

2008 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 

2008 sampai dengan tahun 2014,bertempat di Pasar Gondang 

Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya pada 

tempat tertentu dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan tindak pidana 

korupsi dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan 

cara-cara sebagai berikut: 

 Bahwa pada tahun 2001 kios nomor 53, 54, 55 dan 56 oleh 

pedagang yang menempati kios tersebut sudah tidak diperpanjang dan 

tidak ditempati lagi untuk berjualan, sehingga kios tersebut kosong 

(mangkrak), selanjutnya pada tahun 2007 kios kios tersebut dengan 

seijin saksi SUKOCO (Ketua Pengelola Pasar Gondang pada saat itu) 

telah ditempati untuk berdagang oleh saksi AGUS NGADIMAN, 

saksi DIDIK, saksi GIYANTO dan saksi SUCI RAHAYU sampai 
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dengan sekarang, dengan membayar retribusi seperti aturan yang 

berlaku, adapun rincian pembayaran retribusi tersebut antara lain: 

 Kios Nomor 56 yang ditempati saksi AGUS NGADIMAN 

sebesar Rp. 8.050.000,- ; Kios Nomor 54 yang ditempati saksi DIDIK 

sebesar Rp. 11.050.000,- ; Kios Nomor 55 yang ditempati saksi 

GIYANTO sebesar Rp. 11.050.000,- ; dan Kios Nomor 53 yang 

ditempati saksi SUCI RAHAYU sebesar Rp. 13.550.000,- dengan 

total sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu 

rupiah). 

 Bahwa seluruh pendapatan dari hasil pembayaran retribusi kios 

nomor 53 sampai nomor 56 tidak disetorkan ke kas Daerah Kabupaten 

Sragen. 

 Bahwa sekitar bulan Mei 2014 saksi AGUS NGADIMAN, saksi 

DIDIK dan saksi GIYANTO selaku pedagang yang menempati kios 

yang mangkrak tersebut telah di datangi terdakwa SUGITO dan 

menyuruh para saksi tersebut untuk menemui saksi SUGIYANTO, 

Kemudian saksi AGUS NGADIMAN, saksi DIDIK dan saksi 

GIYANTO datang ke rumah terdakwa SUGIYANTO, di rumah 

terdakwa SUGIYANTO tersebut parsa saksi telah beritahu oleh 

terdakwa SUGIYANTO bahwa kios yang telah ditempati oleh para 

saksi tersebut sudah di lelang dan pemenangnya adalah paguyuban 

kemudian kios kios tersebut akan dijual. 
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 Bahwa atas perintah saksi NONOK SUDJIJONO kemudian 

terdakwa SUGITO menyuruh terdakwa SUGIYANTO untuk 

menawarkan kios pasar tersebut kepada saksi AGUS NGADIMAN, 

saksi DIDIK dan saksi GIYANTO masing masing kios sebesar Rp 

150.000.000,- ( sertus lima puluh juta rupiah ), tetapi oleh terdakwa 

SUGIYANTO ( ketua paguyuban pasar gondang ) masing masing kios 

tersebut di tawarkan dengan harga Rp 175.000.000,- ( seratus tujuh 

puluh lima juta rupiah ) dengan maksud untuk mendapatkan ke 

untungan dari penjualan tersebut adapun pembayarannya di beri 

jangka waktu selama dua bulan, apabila tidak mau akan di jual kepada 

orang lain, kemudian para saksi menyetujuinya untuk membeli kios 

kios yang telah ditempatinya tersebut dengan harga masing masing 

kios sebesar Rp. 175.000.000,-. 

 Bawah kemudian saksi AGUS NGADIMAN membeli kios 

nomor 56, saksi DIDIK membeli kios nomor 54 dan saksi GIYANTO 

membeli kios nomor 55, yang kemudian para saksi tersebut membayar 

biaya pembelian kios tersebut secara bertahap hingga lunas. 

 Total pendapatan yang diterima dari penjualan kios nomor 54, 

55, dan nomor 56 dari saksi AGUS NGADIMAN, saksi DIDIK, dan 

saksi GIYANTO sebesar Rp. 525.000.000,-  disamping itu para saksi 

juga dibebani biaya pengalihan hak sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga 

totalnya sebesar Rp. 4.500.000,-. 
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 Bahwa uang hasil penjualan kios nomor 54, 55, 56 tersebut 

sebesar Rp. 525.000.000,- tidak disetorkan ke kas daerah Kab. Sragen 

namun telah dibagi-bagikan. 

 Bahwa semua pendapatan pasar gondang baik dari penerimaan 

biaya retribusi sewa kios nomor 53,54,55 dan 56 sejak tahun 2008 

sampai dengan tahun 2014 serta penjualan kios nomor 54,55,56 serta 

biaya pengalihan hak semuanya tidak disetorkan ke kas Kab. Sragen 

dengan total Rp. 573.200.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta dua 

ratus ribu rupiah). 

 Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGITO dan terdakwa 

SUGIYANTO yang tidak melakukan pengelolaan kios Nomor : 53, 

54, 55 dan 56 Pasar Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen 

yang tidak mempedomani ketentuan ketentuan tersebut telah 

mengakibatkan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen 

mengalami kerugian sebesar Rp. 573.200.000,- ( lima ratus tujuh 

puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). 

c. Pertimbangan Hakim 

 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah 

diuraikan di  atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua 

unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum 

dalam dakwaan subsidair; 

 Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 
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 Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya tidak membebankan 

uang pengganti terhadap para terdakwa dan sesuai fakta dipersidangan 

kios pasar masih dalam penguasaan dan aset Pemda Sragen, sehingga 

kepada para terdakwa tidak dibebani uang pengganti; 

 Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa 

telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang dijatuhkan; 

 Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan 

penahanan terhadap  Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, 

maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam 

tahanan; 

 Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para 

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; 

Keadaan yang memberatkan: 

- PerbuatanPara Terdakwa tidak mendukung program pemerintah 

dalam memberantas korupsi. 

Keadaan yang meringankan: 

- Bahwa para  terdakwa bersikap sopan selama di dalam 

persidangan; 

- Bahwa para  terdakwa sudah mengembalikan keuangan negara 

sebesar Rp. 535.000.000,- (seratus tiga puluh luma juta rupiah); 
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- Bahwa  para terdakwa belum pernah dihukum; 

- Bahwa para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. 

d. Analisis Kasus dan Pertimbangan Hakim 

 Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ialah menarik 

retribusi uang sewa kios terhadap pedagang dan kemudian tidak 

disetorkan ke kas Kab. Sragen sebagaimana mestinya, bahkan 

terdakwa juga menjual 3 unit kios dan uang hasil penjualan tersebut 

tidak disetorkan ke kas Kab. Sragen. 

 Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Kabupaten Sragen 

mengalami kerugian pendapatan keuangan daerah yang seharusnya 

ditrimanya dari retribusi sewa kios pedagang dan penjualan 3 unit 

kios. 

 Dari perbuatannya tersebut para terdakwa menikmati uang hasil 

korupsi sebanyak RP 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta 

rupiah), namun uang tersebut kemudian dikembalikan terdakwa 

sebagai uang pengganti akibat kerugian keuangan negara yang timbul 

dari akibat korupsi yang dilakukan para terdakwa dengan cara 

menitipkan uang tersebut kepada Penyidik Polres Sragen. 

 Atas perbuatan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut 

yang dilakukan oleh para terdakwa, hakim tidak menjatuhkan pidana 

uang pengganti lagi kepada para terdakwa, karena kerugian keuangan 

negara yang timbul dari kejadian tersebut telah dipulihkan kembali. 
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 Hakim dalam pertimbangannya menerapkan 

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan 

memberatkan para terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dimana hakim harus memperhatikan pula sifat yang baik 

dan jahat dari terdakwa. 

 Para terdakwa dalam kasus ini telah mengembalikan seluruh 

kerugian keuangan negara yang telah diakibatkan oleh tindakan para 

terdakwa sebesar Rp 535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta 

rupiah). 

 Tindakan para terdakwa tersebut menurut Pasal 4 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbolehkan, 

namun dalam penjelasan pasal tersebut, tindakan para terdakwa 

tersebut tidak akan menghapus pidananya, hanya menjadi faktor yang 

meringankan. 

 Hakim yang menangani kasus ini kemudian menempatkan 

tindakan para terdakwa tersebut kedalam keadaan yang meringankan 

sebelum diputus. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. 
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 Pada akhirnya, para terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim 

pidana penjara masing-masing 1 tahun dengan denda Rp 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 1 bulan kurungan. 

 Vonis hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta 

pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan 

subsidair 3 bulan kurungan. 

2. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg)  

a. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : Radijoko bin Pardi Wito Sunarno 

Tempat Lahir : Sragen 

Umur/Tgl. Lahir : 64 Tahun/ 26 Agustus 1951 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Kebangasaan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Dukuh Jaten RT 14 Desa Toyogo Kecamatan 

Sambungmacan Kabupaten Sragen 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Swasta (Mantan Kades Toyogo) 

Pendidikan : Paket C 

b. Posisi Kasus 

 Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Toyogo pada hari dan 

bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2006 s/d 
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tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang 

masih termasuk dalam tahun 2006 s/d tahun 2013 bertempat di Desa 

Toyogo Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, atau setidak-

tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, melakukan tindak pidana 

korupsi dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan 

cara-cara sebagai berikut: 

 Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Toyogo berdasarkan 

Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/635/01/2006 tanggal 30 

Desember 2006 berhak menerima gaji berupa tanah seluas 5.4525 

hektar. Seiring berjalannya waktu terbit surat keputusan bupati sragen 

nomor 141/397/01/2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang perubahan 

lapiran keputusan bupati sragen Nomor 141/635/01/2006 tanggal 30 

Desember 2006 dimana terdakwa akhirnya hanya berhak 

mendapatkan gaji berupa tanah seluas 4.000 hektar. 

 Bahwa Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 

141/397/01/2007 keluar karena adanya aturan baru di Kabupaten 

Sragen Nomor 17 Tahun 2006 dimana pada intinya menyebutkan 

bahwa penghasilan untuk kepala desa senilai tanah garapan seluas 

maksimal 4.000 (empat hektar). 

 Bahwa terdakwa Radijoko sebagai kepala desa untuk periode 

2006 s/d 2013 tidak dapat langsung memanfaatkan sebagian (10,5 

patok dari 14,5 patok) dikarenakan tanah bengkok kas desa persil 159 
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yang merupakan tunjangan kepala desa tersebut telah dilelang dan 

dikerjakan orang lain dengan jangka waktu satu tahun sebelum kepala 

desa baru terpilih. 

 Bahwa pada tahun 2007 tanah tersebut telah diserahkan kepada 

terdawka sebagaimana mestinya, namun terdakwa tetap mengerjakan 

kelebihan tanah sebagaimana diatur  berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Sragen Nomor 141/635/01/2006 padahal terdakwa mengetahui 

adanya Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/397/01/2007. 

 Bahwa kelebihan tanah seluas 1.4525 hektar untuk tunjangan 

terdakwa seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Toyogo, 

namun kelebihan tanah tersebut malah dijual kepada sdr Agus 

Suwarno bersama dengan tanah bengkok kas desa seluas 1.3400 (4 

patok) pada awal tahun 2007 sampai tahun 2013 dengan total harga 

Rp. 70.000.000,- 

 Keterangan Ahli Edy Pramono, AK, CA, yang dituangkan 

dalam berita acara pemeriksaan ahli tanggal 22 September 2015 yang 

menjelaskan bahwa terdapat kerugian keuangan Negara dengan 

perincian penghitungannya sebagai berikut : 

1) Menghitung jumlah hasil penggunaan tanah bengkok kepala desa 

yang melebihi hak kepala desa (Sdr. Radijoko) yaitu tanah persil 

nomor Persil 150, Lokasi di sebelah Timur dekat Bengawan Dk. 

Bangowan, selama 5 tahun sebesar Rp70.000.000,00; 



61 
 

2) Dikurangi hasil lelang atas tanah bengkok jatah kepala desa (yang 

mengakibatkan kepala desa, Sdr. Radijoko, tidak dapat 

mengerjakan / menggarap tanah bengkok) nomor persil 159 

sampai dengan 19 Oktober 2007 (dibulatkan 1 tahun) yaitu 

(Rp7.200.000,00 + Rp12.300.000,00 + Rp2.050.000,00) = 

Rp21.550.000,00,- 

3) Kerugian Keuangan Negara adalah butir 1 dikurangi butir 2 atau 

sama dengan Rp70.000.000,00 – Rp 21.550.000,00 = 

Rp48.450.000,00. 

c. Pertimbangan Hakim 

 Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian 

pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim 

berpendapat oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam 

Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3  UU No. 31 Tahun 1999 jo. 

Pasal UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1)  KUHP  telah 

terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi secara berlanjut ” dan 

majelis hakim didalam persidangan juga tidak menemukan hal-hal 

yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang 

dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang ia-

terdakwa lakukan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang 

setimpal dengan perbuatannya; 
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 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 

Jo. Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana 

penjara dan pidana denda, disamping itu menjatuhkan pula pidana 

tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b), jika terdakwa tidak 

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan 

sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut 

(Pasal 18 ayat (2), dan bila tidak mempunyai harta benda maka diganti 

dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 

maksimum dari pidana pokok dan putusan tersebut akan ditentukan 

dalam amar putusan (Pasal 18 ayat (3); 

 Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 

terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti; 

 Menimbang, bahwa dari akibat perbuatan terdakwa   tersebut 

telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 

70.000.000,- sebagimana telah dipertimbangkan tersebut diatas ; 

 Menimbang, bahwa dari kerugian Negara Cq Kanca BRI 

Semarang Pandanaran sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh  juta  

rupiah) tersebut Dikurangi hasil lelang atas tanah bengkok jatah 

kepala desa yang mengakibatkan terdakwa, tidak dapat mengerjakan  
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tanah bengkok  tersebut sampai dengan 19 Oktober 2007 (dibulatkan 

1 tahun) yaitu (Rp7.200.000,00 + Rp12.300.000,00 + 

Rp2.050.000,00) = sebesar Rp21.550.000.00,-.    

 Menimbang, bahwa  sisa kerugian keuangan negara yang harus 

dibayar oleh terdakwa  adalah sebesar Rp70.000.000,00 – Rp 

21.550.000,00 = Rp48.450.000,00. ,- 

 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan 

harus dihukum, maka Terdakwa harus  dihukum  untuk membayar 

uang pengganti yang besarnya sebagaimana tersebut diatas dan denda 

serta biaya perkara; 

 Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu 

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi dri 

terdakwa; 

Hal-hal yang memberatkan 

- Tindak pidana Korupsi dianggap sebagai ekstra ordinary crime 

dan menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia; 

Hal-hal yang meringankan 

- Terdakwa dimuka persidangan bersikap sopan; dan 

- Terdakwa belum pernah dihukum. 

d. Analisis Kasus dan Pertimbangan Hakim 

 Perbuatan yang terdakwa lakukan yakni menjual tanah negara 

(dalam hal ini Pemerintah Desa Toyoga) seluas 1.300 hektar sebesar 

Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Atas tindakan yang 
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dilakukan terdakwa mengakibatkan Pemerintah Desa Toyoga 

mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 48.450.000,- (empat puluh 

delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). 

 Hakim dalam pertimbangannya menerapkan 

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan 

memberatkan para terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dimana hakim harus memperhatikan pula sifat yang baik 

dan jahat dari terdakwa. 

 Terdakwa dalam kasus ini telah mengembalikan seluruh 

kerugian keuangan negara yang telah diakibatkan oleh tindakan 

terdakwa sebesar Rp 48.450.000,- (empat puluh delapan juta empat 

ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri 

Sragen. 

 Tindakan terdakwa menitipkan sejumlah uang kepada 

Kejaksaan Negeri Sragen apabila dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, seharusnya menjadi hal yang 

meringankan, namum ternyata dalam hal-hal yang meringankan, 

perbuatan terdakwa tersebut tidak dimasukkan oleh hakim menjadi 

hal yang meringankan. 

 Apabila dilihat dari pasal tersebut, seharusnya tindakan 

pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh 
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terdakwa dimasukkan oleh hakim dalam hal yang meringankan. 

Tetapi pada kenyataannya hakim tidak memasukkan hal tersebut 

kedalam hal yang meringankan. Tindakan hakim tersebut menjadi 

tidak lazim. 

 Apabila dibandingakan dengan kasus pada perkara nomor 

5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg dimana terdakwanya juga menitipkan 

uang hasil korupsinya kepada Penyidik Polres Sragen, majelis hakim 

yang menangani kasus tersebut memasukkan hal tersebut kedalam hal 

yang meringankan terdakwa. 

 Namun, apabila dilihat dari vonis yang diberikan oleh Hakim 

terhadap terdakwa, dapat dilihat bahwa vonis Hakim lebih ringan 

sedikit daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu  Hakim 

menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dengan dendan Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan 1 bulan, 

sedangkan tuntutan JPU ialah pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan 

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

subsidair kurungan 3 bulan. 

3. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 121/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg)  

a. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : Akhmad Said bin Muhaemin 

Tempat Lahir : Brebes 

Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 21 Juli 1975 
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Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Kebangasaan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Desa Wanatawang RT/RW Kecamatan Songgom 

Kabupaten Brebes 

Agama : Islam 

Pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa) 

Pendidikan : SLTA (Tamat) 

b. Posisi Kasus 

 Bahwa terdakwa selaku Sekretaris Desa Wanatawang pada 

waktu yang tidak dapat dipastikan lagi namum masuk rentang waktu 

antara bulan januari 2010 sampai bulan desember 2015 atau setidak-

tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam 

tahun 2010 s/d tahun 2015 bertempat di Desa Wanatawang 

Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, atau setidak-tidaknya pada 

tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri Sragen, melakukan tindak pidana korupsi dimana 

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

 Bahwa terdakwa merupakan sekretaris desa yang diangkat 

menjadi PNS, sehingga berdasarkan Surat Bupati Brebes Nomor 

14/000210 tanggal 16 Februari 2009 pada pokoknya menjelaskan 

bahwa tanah bengkok yang semula dikelola oleh sekretaris desa 

sebagai penghasilan sekretaris desa agar dimasukkan kedalam KAS 
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DESA sebagai salahsatu sumber pendapatan asli desa. Hal tersebut 

dikarenakan sekretaris desa telah diangkat menjadi PNS dan telah 

menerima gaji dari Negara. 

 Bahwa terdakwa pada awalnya mendapat dorongan dari 

temannya untuk mengelola tanah bengkok milik Pemerintah Desa 

Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, padahal 

terdakwa mengetahui apabila terdakwa mengelola tanah tersebut 

menyalahi hukum karena bertentangan dengan Surat Bupati Brebes 

Nomor 14/000210 tanggal 16 Februari 2019, namun terdakwa masih 

tetap saja melakukan perbuatannya untuk mengelolah tanah bengkok 

yang terletak di Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan di Dukuh 

Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu. 

 Bahwa kemudian terdakwa mengelola tanah tersebut yang mana 

perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Kepala Desa 

Wanatawang yang saat itu menjabat. 

 Bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 terdakwa kemudian 

menyewakan tanah bengkok Blok Bajangan seluas 2 (dua) bahu dan 

tanah di Dukuh Karangbinangun seluas 2 (dua) bahu dengan total 

biaya sewa yang diperoleh terdakwa ialah Rp. 160.000.000,- (seratus 

enam puluh juta). 

 Bahwa uang sewa yang diperoleh terdakwa dari menyewakan 

kedua tanah desa tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Kaur 

Keuangan Desa Wanatawang untuk direkap dalam buku Kas Umum 
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Desa, namun uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk 

dirinya sendiri. 

 Bahwa perbuatan terdakwa diketahui karena adanya temuan 

yang ditemukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes yang sedang 

melakukan pemeriksaan rutin di Desa Wanatawang pada tanggal 1 

Juni 2016. 

c. Pertimbangan Hakim 

 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah 

diuraikan di  atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua 

unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum 

dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya dakwaan lebih subsidair 

dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi; 

 Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti 

memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan 

dalam dakwaan subsidair, 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 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 dakwaan subsidair; 
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 Menimbang 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 

atau alasan 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; 

 Menimbang, 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: 

Keadaaan-keadaan yang memberatkan: 

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah 

yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi; 
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- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini 

dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang 

sangat tercela dan meresahkan masyarakat 

Keadaan-keadaan yang meringankan: 

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya 

persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;  

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; 

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian Negara 

sesuai dengan yang telah dinikmatinya. 

d. Analisis Pertimbangan Hakim 

 Terdakwa merupakan Sekretaris Dewa Manatawang Kecamatan 

Songgom Kabupaten Brebes yang telah diangkat menjadi PNS. 

Sebelum diangkat menjadi PNS, terdakwa mendapatkan tanah 

bengkok Desa Wanatawang untuk dikelola oleh terdakwa sebagai 

bentuk gaji terdakwa. 

 Terdakwa kemudian setelah diangkat menjadi PNS masih tetap 

mengelola tanah bengkok tersebut, hal ini bertentangan dengan Surat 

Bupati Brebes Nomor 14/000210 yang pada pokoknya menjelaskan 

bahwa tanah bengkok yang semula dikelola terdakwa sebagai 

penghasilan terdakwa agar dimasukkan kedalam KAS DESA sebagai 

salahsatu sumber pendapatan asli desa. 

 Bahwa kemudian terdakwa menyewakan tanah bengkok 

tersebut dengan nilai sewa sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu 
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juta rupiah), namun uang tersebut tidak diserahkan kepada Kaur 

Keuangan Desa sehingga Pemerintah Desa Wanatawang mengalami 

kerugian sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). 

 Hakim dalam pertimbangannya menerapkan 

mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan 

memberatkan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, dimana hakim harus memperhatikan pula sifat yang baik 

dan jahat dari terdakwa. 

 Terdakwa dalam kasus ini telah mengembalikan kerugian 

keuangan negara yang telah diakibatkan oleh tindakan para terdakwa 

sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sisa kerugian 

keuangan negara sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut 

kemudian dimuat hakim dalam vonis nya menjadi uang pengganti 

yang harus digantikan oleh terdakwa dalam waktu paling lama 1 (satu) 

bulan dari putusan peradilan memiliki kekuatan hukum tetap. 

 Tindakan terdakwa tersebut menurut Pasal 4 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbolehkan, namun 

dalam penjelasan pasal tersebut, tindakan para terdakwa tersebut tidak 

akan menghapus pidananya, hanya menjadi faktor yang meringankan 

saja. 
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 Hakim yang menangani kasus ini kemudian menempatkan 

tindakan para terdakwa tersebut kedalam keadaan yang meringankan 

sebelum diputus. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. 

 Pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan apakah pengembalian 

kerugian keuangan negara harus dikembalikan secara keseluruhan 

terlebih dahulu baru akan dijadikan hal yang meringankan atau 

apabila dikembalikan sebagian terlebih dahulu juga akan menjadi hal 

yang meringankan. 

 Karena tidak adanya narasi yang jelas dalam pasal tersebut 

tentang harus mengembalikan keseluruhan terlebih dahulu atau 

sebagian saja sudah bisa menjadi hal yang meringankan, membuat 

hakim akhirnya memasukkan pengembalian tersebut kedalam hal 

yang meringankan, walaupun terdakwa belum mengembalikan 

kerugian keuangan negara tersebut secara menyeluruh, sehingga sisa 

dari yang belum dikembalikan tersebut dijadikan uang pengganti yang 

harus dibayar oleh terdakwa. 

 Pada akhirnya, terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim pidana 

penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan denda Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 2 bulan 
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kurungan serta uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa 

sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). 

 Vonis hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) 

bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) dengan subsidair 3 bulan kurungan. 

Tabel 3.1 

Jumlah Pendaftaran Perkara dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang 

No. Tahun Jumlah 

Pendaftaran 

Perkara 

Putus Tindak 

Pidana Korupsi 

Putus Kerugian 

Keuangan 

Negara 

Sisa 

Perkara 

1. 2016 149 Perakara 185 Perkara 136 Perkara 49 

Perkara 

2. 2017 110 Perkara 121 Perkara 84 Perkara 38 

Perkara 

3. 2018 98 Perkara 71 Perkara 50 Perkara 65 

Perkara 

Sumber: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 

 Dilihat dari tabel 3.1 diatas, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang kasus korupsi yang banyak diputus ialah kasus kerugian keuangan 

negara. Hal ini berarti bahwa di kota Provinsi Jawa Tengah, kasus korupsi 

dalam hal ini yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara masih banyak 

terjadi dan dilakukan. 
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Tabel 3.2 

Persamaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Pelakunya 

Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara 

No. 

Putusan No. 

5/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg 

Putusan No.6/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg 

Putusan No. 121/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg 

1. Didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas. 

2. 
Pelaku tindak pidana korupsinya mengembalikan kerugian keuangan 

negara. 

3. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

4. 
Tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan 

primair. 

5. Terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan subsidair. 

Sumber: Putusan Nomor No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., Nomor 6/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg., Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. 

 

 Ketiga putusan tersebut diatas sama-sama mengembalikan kerugian 

keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang mereka perbuat, dan 

putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

 Ketiga kasus tersebut didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan 

dakwaan subsideritas, dimana dalam 3 (tiga) putusan tersebut para terdakwa 

tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan 

primair, namun terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh 

jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidair. 
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Tabel 3.3 

Perbedaan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Pelakunya 

Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara 

Sumber: Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, Nomor 6/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg, Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg

  

 Perbedaan dari ketiga putusan tersebut diatas adalah apabila dilihat 

dalam dakwaan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, dalam Putusan 

No.5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg dan Putusan No.6/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg, hanya menggunakan dakwaan primair dan dakwaan 

subsidair, sedangkan dalam Putusan No.121/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg 

menggunakan dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair. 

Dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg dan Putusan 

No.121/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, para terdakwa maupun kuasa hukumnya 

tidak menghadirkan saksi yang meringankan untuk terdakwa, sedangkan dalam 

No. 
Putusan No. 5/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg 

Putusan 

No.6/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg 

Putusan No. 

121/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg 

1. 
Hanya menggunakan dakwaan primair dan 

dakwaan subsidair dalam mendakwa terdakwa. 

Menggunakan dakwaan 

primair, subsidair, dan 

lebih subsidair dalam 

mendakwa terdakwa 

2. 

Mengembalikan kerugian keuangan negara 

seutuhnya seperti dengan kerugian keuangan 

negara yang terjadi. 

Mengembalikan kerugian 

keuangan negara tidak 

seutuhnya seperti 

kerugian keuangan 

negara yang terjadi. 

3. 
Tidak mengajukan saksi 

yang meringankan. 

Mengajukan saksi 

yang meringankan. 

Tidak mengajukan saksi 

yang meringankan. 

4. 

Mengembalikan kerugian 

keuangan negara, dan 

menjadi hal yang 

meringankan 

Mengembalikan 

kerugian keuangan 

negara, tetapi tidak 

menjadi hal yang 

meringankan 

Mengembalikan kerugian 

keuangan negara, dan 

menjadi hal yang 

meringankan 
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Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg terdakwa dan kuasa hukumnya 

menghadirkan saksi yang meringankan. 

 Perbedaan selanjutnya terdapat pada jumlah kerugian keuangan negara 

yang dikembalikan, dalam Putusan No.5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg dan 

Putusan No.6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., kerugian keuangan negara yang 

dikembalikan jumlahnya sama dengan kerugian keuangan negara yang timbul 

akibat tindak pidana korupsi tersebut, sedangkan dalam Putusan 

No.121/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg., mengembalikan kerugian keuangan 

negara tidak seperti jumlah timbulnya kerugian keuangan negara. 

 Perbedaan terakhir dapat dilihat pada faktor atau hal-hal yang 

meringankan bagi terdakwa. Bahwa pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-

TPK/2016/PN.Smg., terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara 

kepada Kejaksaan Negeri Sragen, tetapi tidak menjadi hal yang meringankan 

terdakwa, sedangkan kedua putusan lainnya menjadi hal yang meringankan. 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian 

Keuangan Negara 

 Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana 

korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, terdapat faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana. Faktor tersebut 

dibagi mejadi dua, yaitu:
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1. Faktor Internal 

 Faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana 

terdapat pada hakim itu sendiri. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili70. Pada saat 

menjalankan tugasnya tersebut, hakim dalam memeriksa, mengadili dan 

memutus suatu perkara harus terdiri dari minimal 3 (tiga) orang hakim yang 

terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota71. 

 Pada saat akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang 

mengembalikan kerugian keuangan negara, dapat dimungkinkan terjadinya 

perbedaan pendapat atau pandangan antara hakim yang menangani kasus 

tersebut. 

 Majelis hakim sebelum memutus suatu perkara akan melewati suatu 

proses musywarah hakim. Dalam proses tersebut dimungkinan terjadi suatu 

perbedaan pendapat diantara para hakim (dissenting opinion). Musyawarah 

hakim adalah proses dimana hakim harus bijak dalam mengambil suatu 

keputusan, karena menyangkut hidup terdakwa. 

  Menurut Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang, Robert Pasaribu, berpendapat bahwa: 

Perbedaan pendapat atau dissenting opinion tentu tidak dapat 

dihindari dalam musyawarah hakim. Katakanlah salah satu dari 3 

(tiga) majelis hakim atau 2 (dua) dari 5 (lima) majelis hakim 

tersebut berbeda pendapat, hal tersebut sah-sah saja terjadi. 

                                                             
70 Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana. 
71 Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Namun, perbedaan pendapat tersebut tidak menjadi faktor yang 

sangat mempengaruhi dalam menjatuhkan pidana72. 

 

 Perbedaan pendapat atau dissenting opinion tersebut dapat terjadi dan 

memang menjadi hal yang wajar. Perbedaan pendapat tersebut apabila 

terjadi, maka harus dimuat didalam putusan73. 

 Menurut Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang, Robert Pasaribu, berpendapat bahwa: 

Apabila terjadi dissenting opinion diantara para hakim yang 

menangani perkara tersebut, yasudah pendapat hakim yang 

berbeda dari mayoritas hakim tinggal dimasukin saja dalam 

putusan. Itulah kenapa dikatakan memang menjadi faktor yang 

mempengaruhi perbedaan tersebut, namun tidak sangat 

mempengaruhi74 

 

2. Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diakibatkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta dari masyarakat, mengingat bahwa 

kasus tindak pidana korupsi sering dilakukan oleh pejabat-pejabat publik 

sehingga banyak perhatian dari masyarakat. 

 Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sering disorot oleh 

masyarakat luas. Tidak sedikit juga petisi-petisi yang timbul dan dibuat oleh 

masyarakat maupun lembaga-lembaga anti korupsi (NGO) yang 

                                                             
72 Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Robert Pasaribu di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang, 20 Februari 2019. 
73 Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
74 Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Robert Pasaribu di Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi Semarang, 20 Februari 2019. 



79 
 

menginginkan koruptor untuk dihukum seberat-beratnya, koruptor dihukum 

mati, koruptor dimiskinkan dll. 

 Melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk 

memberantas tindak pidana korupsi tersebut ternyata membuat perbedaan 

pandangan antar hakim tindak pidana korupsi itu sendiri. 

 Menurut Hakim Sulistiyono dalam wawancara yang dilakukan di 

Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat bahwa: 

Adanya respon dari masyarakat terhadap tindak pidana korupsi 

khususnya yang menyangkut masyarakat banyak menjadi faktor 

juga bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 

karena hakim akan benar-benar memperhatikan putusannya 

apakah sudah tepat atau belum, agar tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan75. 

 

 Berbeda pendapat dengan Hakim Sulistiyono tersebut, Menurut 

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana korupsi Semarang, Robert 

Pasaribu, berpendapat bahwa: 

Hakim dalam membuat putusan memiliki pertimbangannya 

sendiri. Tidak selalu putusan tersebut dibawah tuntutan atau 

diatas tuntutan. Itukan masyarakat yang menghendaki bahwa 

koruptor harus dihukum setinggi-tingginya. Padahal tidak bias 

seperti itu. Hakim juga harus mempertimbangkan keadilan bagi 

terdakwanya juga. Jadi hakim bukan hanya untuk memuaskan 

keinginan masyarakat saja, melainkan tentu saja hakim telah 

mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya dan setepat-

tepatnya bagi terdakwa. Jadi tindakan masyarakat tersebut tidak 

mempengaruhi hakim76. 

 

 Hakim dalam menjalankan tugasnya memang tidak dapat diganggu 

gugat atau di intervensi oleh pihak atau lembaga manapun. Hal ini karena 

                                                             
75 Hasil Wawancara dengan Hakim Sulistiyono di Pengadilan Negeri Kota Semarang 19 Februari 

2019 
76 Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Robert Pasaribu di Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Semarang 20 Februari 2019. 
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hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari tekanan dari pihak 

manapun. 

 Menurut Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang, Robert Pasaribu, berpendapat bahwa: 

Hakim dalam menjalankan tugansya harus terbebas dari 

intervensi dari pihak manapun, tidak boleh di intervensi atau 

diganggu gugat oleh siapapun77. 

 

 Selain perhatian dari masyarakat dan lembaga-lembaga anti korupsi 

(NGO) yang menjadi faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan 

kerugian keuangan negara, terdapat faktor eksternal lainnya yang 

menpengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut, yaitu faktor 

undang-undang yang berlaku. 

 Menurut Hakim Sulistiyono dalam wawancara yang dilakukan di 

Pengadilan Negeri Semarang, berpendapat bahwa: 

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang 

mengembalikan kerugian keuangan negara harus berpedoman 

pada undang-undang yang berlaku, dalam hal ini Undang-

Undang Tipikor. Seperti kalua dalam Pasal 4 dikatakan menjadi 

faktor yang meringankan, namun terdakwa melakukan korupsi 

missal dana bencana alam, ya Pasal 4 tersebut dikesampingkan 

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2)78. 

 

 Apabila diartikan, pernyataan Hakim Sulistiyono tersebut mengatkan 

bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini 

                                                             
77 Hasil Wawancara dengan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, Robert Pasaribu di Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Semarang 20 Februari 2019. 
78 Hasil Wawancara dengan Hakim Sulistiyono di Pengadilan Negeri Kota Semarang 19 Februari 

2019. 
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mempengaruhi hakim dalam membaut suatu putusan, sehingga Hakim harus 

memenuhi semua ketentutan dalam undang-undang yang berlaku tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


