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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindakan korupsi yang akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di 

media massa maupun media cetak mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi 

negara yang pada awalnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan 

kesejahteraan rakyat. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi kasus tindak 

pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh aparatur 

negara yang harusnya bertugas mengelola aset negara. Korupsi merupakan 

ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur
1
. 

Contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua DPR RI dalam proyek 

KTP Elektronik atau E-KTP, Setya Novanto adalah kasus tindak pidana 

korupsi yang sangat merugikan perekonomian negara. Walaupun majelis 

hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada Setya Novanto 

dengan hukuman penjara 15 (limabelas) tahun dan denda sebesar Rp 500 juta 

subsider 3 bulan kurungan, denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan 

kurungan penjara majelis hakim juga menjatuhkan Setya Novanto dengan 

pidana tambahan untuk membayar sejumlah uang pengganti sebesar 7,3 juta 

dollar Amerika Serikat, dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada 

penyidik yang jika di rupiahkan pada kurs 2010, totalnya sekitar Rp 66 miliar. 

Dalam hal sebagaimana terpidana kasus korupsi tidak membayar sejumlah 

uang pengganti kerugian negara dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah 
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  Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hal 1. 
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putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta 

bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian akan dilelang guna menutupi 

sejumlah uang pengganti. Dalam hal jika harta benda yang disita dan dilelang 

tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti, maka terpidana kasus korupsi 

akan ditambahi lagi dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 

ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jaksa Penuntut Umum Komisi 

Pemberantas Korupsi Abdul Basir menyatakan “jika dalam rentang waktu 

tersebut mantan Ketua DPR RI itu tidak membayarnya, maka harta bendanya 

akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian tersebut. Apabila 

terpidana tidak memiliki uang pengganti yang cukup, maka akan dipidana 

selama tiga tahun.” 

JPU KPK juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana 

tambahan lainnya terhadap Novanto. Pidana tambahan tersebut berupa 

pencabutan hak terdakwa untuk menduduki jabatan publik yang terhitung sejak 

setelah menjalani masa pemidanaan.
2
 

Berbicara soal hukuman pidana, sudah dapat dipastikan ada korban yang 

mengalami kerugian. Tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian, 

pemerkosaan dapat secara langsung kita simpulkan siapa yang menjadi korban. 

Beda halnya dengan tindak pidana umum, kasus tindak pidana korupsi 

menimbulkan banyak sekali korban baik individu, masyarakat hingga negara. 

Mengacu dari pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

                                                           
2
  Redaksi Republika, Pidana Penjara 16 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar Menanti Setnov, diakses 

pada 22 November 2018, 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/29/p6cjp5330-pidana-penjara-16-

tahun-dan-denda-rp-1-miliar-menanti-setnov. 
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1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa 

korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (3) yang 

menyatakan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”, maka 

pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa korban dari kasus korupsi adalah 

kerugian terhadap keuangan negara, sehingga pelaku korupsi harus dijatuhi 

hukuman pidana serta dihukum untuk dapat mengembalikan kerugian yang 

sudah dialami oleh negara. Salah satu cara mengembalikan keuangan negara 

yang hilang karena hasil tindak pidana korupsi tersebut adalah dengan 

memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi 

terpidana korupsi. Upaya ini diharapkan dapat memberikan hasil konkrit untuk 

pemulihan keuangan negara yang hilang yaitu berupa pemasukan sejumlah 

uang pengganti ke kas negara.  

Perlindungan korban dalam peradilan pidana menurut ketentuan hukum 

positif berusaha dikritik dari sisi pendekatan kritis bekerjanya perundang-

undangan tersebut untuk diurgensikan dengan harapan citra hukum yang 

melindungi dan berkeadilan. 

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini 

lebih menekankan pada perlindungan korban “in abstrakto” dan secara tidak 

langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana positif menurut hukum pidana 
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positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan 

hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat 

sebagai perbuatan norma/tertib hukum in absracto. Oleh karena itu, 

pertanggung jawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban 

pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, 

tetapi lebih tertuju kepada pertanggung jawaban pribadi
3
. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal jenis 

„pidana ganti rugi‟ seperti pada delik-delik tertentu khusus di luar KUHP. 

Ketentuan kemungkinan pemberian ganti rugi dalam Pasal 14c pada dasarnya 

tidak bersifat pidana, tetapi hanya sekedar sebagai pengganti untuk 

menghindari atau tidak menjalani pidana
4
. Pengaturan pemberian kompensasi 

dan restitusi terhadap korban kejahatan di Indonesia sangat terbatas terutama 

dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana jika dibandingkan dengan 

pengaturan hak-hak dan segala atribut pelaku kejahatan. Restitusi hanya 

merupakan sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan akibat 

perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan bukan sanksi pokok. 

Mengenai dasar hukum pengaturan pemberian kompensasi terhadap korban 

kejahatan sama sekali tidak disinggung dalam peraturan hukum pidana positif 

Indonesia, dasar hukum kompensasi terhadap korban kejahatan hanya terdapat 

pada rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yaitu pada 

Pasal 48, Pasal 64, dan Pasal 87 tentang pemenuhan kompensasi terhadap 

                                                           
3
  Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 5. 
4
  C. Maya Indah S., 2014, Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi, 

Jakarta: Kencana, hal. 141. 
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korban kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa kompensasi terhadap 

korban kejahatan korupsi belum diterapkan di Indonesia berkaitan dengan 

dasar hukum dari pengaturan kompensasi terhadap korban kejahatan korupsi 

itu sendiri yang belum terealisasikan atau belum diterapkan sebagai hukum 

positif di Indonesia. 

Korupsi tidak hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah 

yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka 

kemiskinan rakyat. Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak 

sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bernegara sehingga dapat menghambat 

pembangunan suatu negara, baik dalam sektor politik maupun sektor ekonomi.  

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang 

lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat 

dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini 

dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan 

pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai 

demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi 

sebuah budaya. 

Korupsi merupakan persoalan bangsa Indonesia yang dihadapi dari masa 

ke masa dalam waktu yang cukup lama, maka dari itu pengadilan khusus 

korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap kegiatan korupsi 

yang ada sehingga dapat mengembalikan harta negara yang hilang. 

Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara 

tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan 
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telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara 

hasil korupsinya tersebut dalam bentuk uang pengganti. Sehingga, meskipun 

uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun apabila membiarkan 

terdakwa tidak membayar uang pengganti ini, maka hukum yang diberikan 

kepada pelaku korupsi itu tidak akan memberikan efek jera. Karena uang yang 

dikorupsi biasanya bernilai sangat tinggi. 

Pembayaran uang pengganti dalam pidana tambahan terhadap perkara 

korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap 

mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga hasil akhir yang 

diperoleh bukan hanya terpulihkannya keuangan negara tetapi juga timbulnya 

efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.  

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan 

dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, 

hakim memang tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. 

Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk 

diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan 

keuangan negara. Maka dari itu kerugian negara tersebut harus dipulihkan.  

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

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengatur 

secara tegas tentang tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana minimum 

khusus dan maksimum khusus yang diterapkan begitu tinggi serta ancaman 

pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman 
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pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang 

salah satu kekhususan dari Undang-Undang Korupsi ini adalah pidana 

pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian 

negara akibat tindak pidana korupsi. Bunyi dari isi Pasal 18 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 adalah sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi”. 

Eksekusi hukum perdata dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan 

eksekusi hukum pidana, jaksa penuntut yang menjadi eksekutornya. Sanksi 

pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana badan, denda, ongkos perkara, 

hingga pembayaran uang pengganti sesuai penjelasan dalam KUHAP. 

Negara sebagai korban kasus korupsi berbeda dengan tindak pidana pada 

umumnya. Penekanan korban tidak pada restitusi atau ganti rugi, melainkan 

adalah pembayaran sejumlah uang pengganti yang dibebankan kepada 

tersangka, melalui dan atas nama jaksa yang kemudian disetor masuk ke kas 

negara. Apabila dalam 30 hari tidak dibayarkan, maka harta benda milik 

tersangka akan di ambil paksa oleh kejaksaan, termasuk di dalamnya persoalan 

„Money Laundry’ yang nantinya akan dinilai oleh jaksa. 

Pasal 18 ayat (1) huruf b. dan Pasal 18 ayat (2) menjadi dasar bahwa 

mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang 

pengganti bagi terpidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan setelah putusan 

hakim berkekuatan hukum tetap, menetapkan terpidana terbukti bersalah 
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melakukan Tindak Pidana Korupsi dan merugikan keuangan negara. Dalam 

perkara tersebut uang kerugian negara harus dikembalikan oleh terpidana 

melalui „asset tracing’ yang sebelumnya telah diselidiki oleh Kejaksaan. 

Sejumlah uang pengganti yang bisa dibayarkan oleh terpidana akan 

menggantikan kerugian negara melalui kas negara atas nama Jaksa. Pidana 

subsidair berupa kurungan akan diberikan pada Terpidana yang tidak mampu 

membayarkan sejumlah uang pengganti tersebut. 

Berdasarkan pada uraian di atas mengenai bagaimana pidana tambahan 

denda harus diterapkan kepada para terpidana korupsi mendasari penyusunan 

penelitian yang berjudul : “PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA 

TAMBAHAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BAGI 

TERPIDANA KORUPSI” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian masalahnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa 

pembayaran uang pengganti bagi terpidana korupsi? 

2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui jaksa dalam melaksanakan 

eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi terpidana 

korupsi? 

C. Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas tentang penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi.  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana tambahan 

berupa pembayaran uang pengganti bagi terpidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui jaksa dalam 

melaksanakan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti bagi 

terpidana korupsi. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi 

teoretis maupun dari segi praktis. 

1. Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan bagi khalayak umum tentang mekanisme 

pelaksanaan eksekusi pidana tambahan bagi terpidana korupsi. 

2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-

pihak yang berwenang sebagai referensi untuk melaksanakan eksekusi 

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana 

tindak pidana korupsi. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 
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Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 

adalah metode yang tidak menggunakan perhitungan statistik atau 

matematis sebagai dasar analisis. Menurut Burhan Ashshofa metode 

kualitatif memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau 

pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial budaya dengan menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pola-pola yang berlaku
5
. Selain itu, metode ini 

berdasarkan pada bukti-bukti nyata di lapangan, menggunakan interaksi 

langsung antara peneliti dengan sumber data dan memungkinkan peneliti 

mengembangkan pemahaman mengenai makna-makna data yang 

diperoleh
6
. Sehubungan dengan pendapat tersebut, data yang akan 

dianalisis adalah data yang bersifat deskriptif, baik berupa peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, putusan 

pengadilan maupun pendapat Jaksa dalam menerapkan sanksi terhadap 

pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang yang 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

penerapan pidana terhadap pelaku gratifikasi dan hambatan-hambatan 

                                                           
5
 Burhan Ashshofa, 2010,  Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 20 

6
 Petrus Soerjowinoto, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang : Fakultas 

Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 10 
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yang ditemui oleh Jaksa dalam menerapkan pidana tambahan pembayaran 

uang pengganti terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan 

Negeri Semarang. Penelitian ini bersifat analitis, karena dalam penelitian 

ini menganalisis hasil yang dideskripsikan tersebut dengan peraturan 

perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3. Objek dan Elemen Penelitian 

Objek penelitian yang akan diteliti adalah seluruh informasi terkait 

Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang 

Pengganti Bagi Terpidana Korupsi. Dengan elemen penelitian: 

a. Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Semarang Register Perkara Nomor : 

PDS-07/SEMAR/Ft.1/11/2017; 

b. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Register Perkara : 

PDS-07/O.3.10/Ft.1/11/2017; 

c. Putusan PN Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.; 

d. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang; 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang 

ada hubungannya dengan penelitian ini, meliputi : 

1) Bahan-bahan hukum primer 
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Bahan hukum primet yang digunakan adalah peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi serta 

wewenang jaksa. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah 

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 

d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

2) Bahan-bahan hukum sekundair 

Bahan hukum sekundair yang digunakan adalah bahan-bahan yang 

erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. 

Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah, laporan 

penelitian, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah atau 

literatur yang berkaitan dengan penerapan pidana tambahan bagi 

terpidana korupsi
7
. 

                                                           
7
  Petrus Soerjowinoto, Ibid., hal. 10. 
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3) Bahan-bahan hukum tersier 

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan 

yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekundair. 

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa 

Inggris dan Ensiklopedia bisa dibutuhkan saat melakukan 

penelitian
8
. 

a. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan 

mendalam (indepth-interview) dengan narasumber yang telah ditentukan 

dan dianggap mengerti mengenai penerapan pidana tambahan uang 

pengganti, yaitu terhadap Jaksa yang melaksanakan eksekusi pidana 

tambahan terhadap terpidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data, kemudian diolah dan diperiksa, dipilih, dilakukan 

editing. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah yang 

diangkat akan digunakan, namun data yang tidak relevan akan diabaikan. 

Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk 

uraian-uraian dan nantinya akan dibuat dalam bentuk laporan penelitian 

berbentuk skripsi. 

                                                           
8
  Ibid. 
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6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif. Seperti yang telah disebutkan di muka, metode kualitatif 

tidak menggunakan bantuan statistika ataupun hitungan matematis dalam 

menganalisis permasalahan yang diangkat. Analisis yang dilakukan 

terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (content analysis) terhadap 

elemen penelitian. Data yang dianalisis berupa : putusan kasus korupsi di 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang (Nomor102/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Smg), hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang 

melaksanakan eksekusi berupa pidana tambahan berupa uang pengganti 

dalam perkara korupsi, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang korupsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai isi penulisan 

hukum, maka skripsi disusun dalam empat bab, yaitu terdiri dari Bab I 

mengenai Pendahuluan, Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, Bab III mengenai 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV mengenai Penutup. Sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 



15 
 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori serta aturan-aturan 

yang terdiri dari pengertian pelaksanaan eksekusi, teori pemidanaan, 

jenis sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), tindak pidana korupsi di luar Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), pembayaran uang pengganti, pengertian tindak 

pidana korupsi. 

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu 

pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang 

pengganti bagi terpidana korupsi dan hambatan-hambatan yang 

dihadapi jaksa dalam menerapkan pidana terhadap terpidana korupsi 

di Kejaksaan Negeri Kota Semarang. 

BAB IV. PENUTUP 

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran Peneliti terhadap 

permasalahan yang diangkat yang diperoleh dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 


