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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Berupa 

Pembayaran Uang Pengganti Bagi Terpidana Korupsi 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang merupakan lembaga penegak hukum 

yang tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan 

perkara tindak pidana berdasarkan undang-undang yang wilayah hitungnya 

meliputi wilayah Kota Semarang. Kejaksaan Negeri Kota Semarang 

berkedudukan di ibukota Jawa Tengah yang terletak di Jalan Abdulrachman 

Saleh No. 5-9, Kalibanteng Kulon, Semarang Barat. Kejaksaan Negeri Kota 

Semarang saat ini dipimpin oleh Abdul Azis. Selaku kepala Kejaksaan Negeri 

yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang 

memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di 

daerah hukumnya. Semua orang yang terbukti secara sah melawan hukum 

pasti akan diberi hukuman berupa sanksi pidana sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis sanksi pidana terdiri dari 

pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Selain 

pidana pokok dijatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang 

pengganti bagi terpidana korupsi yang secara sah dan meyakinkan telah 

merugikan keuangan negara. 

Kejaksaan Negeri Kota Semarang memiliki visi dan misi yang sama 

seperti Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia. Visi dari Kejaksaan Negeri 
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Semarang yaitu Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, 

efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan 

prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional 

dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai 

kepautan
41

. 

Selain di pimpin oleh Kepala Kejaksaan, Kejaksaan Negeri Kota 

Semarang mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari 7 (tujuh) bidang 

yaitu bidang Pidana Umum (Pidum), bidang Pidana Khusus (PidSus), bidang 

Intelijen, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), bidang Barang 

Bukti, bidang Pemeriksa dan bidang Pembinaan yang masing-masing bidang 

di pimpin oleh seorang kepala seksi. 

Bidang Pidana Umum (Pidum) menangani tindak pidana umum dari 

Kepolisian maupun dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

meliputi Perhutani, Imigrasi dan sebagainya. Bidang Pidana Khusus (PidSus) 

menangani tindak pidana terkait kasus korupsi dan tindak pidana yang terkait 

dengan tindak pidana perekonomian negara meliputi Pajak, Kepabeanan dan 

Bea Cukai. Dalam bidang Pidana Khusus (PidSus) ini, Jaksa bisa melakukan 

penyidikan khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan dapat 

melakukan penyidikan sendiri dan dapat pula menerima berkas tindak pidana 

korupsi dari Kepolisian, dengan porsi Kepolisian melakukan penyidikan 

sedangkan Kejaksaan melakukan pra-penuntutan dan penuntutan. Sedangkan 

dalam bidang Perdata-TUN (Datun), jaksa bertugas sebagai pengacara negara 
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dimana jaksa melakukan MOU (A memorandum of understanding) terkait 

keperdataan dan administrasi negara. Bidang Pemeriksaan hanya bertugas 

melakukan pengawasan di dalam lingkup kejaksaan. Sedangkan, pada Bidang 

Pembinaan hanya sebatas pemeliharaan kantor Kejaksaan. Kemudian bidang 

Barang Bukti erat kaitannya dengan pengelolaan barang bukti temuan berupa 

barang-barang rampasan dan sitaan. 

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang ditugaskan untuk 

melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dan satu-

satunya instansi pelaksana segala putusan pidana. Semua orang yang terbukti 

secara sah melawan hukum pasti akan diberi hukuman berupa sanksi pidana 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tercantum 

dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis sanksi 

pidana terdiri dari pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan 

dan denda. Selain pidana pokok dijatuhkan pula pidana tambahan berupa 

pembayaran uang pengganti bagi terpidana korupsi yang secara sah dan 

meyakinkan telah merugikan keuangan negara. 

Tidak semua pelaku tindak pidana korupsi dikenakan pidana 

tambahan uang pengganti, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zahri 

Aeniwati, S.H, Jaksa Penuntut Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri 

Kota Semarang: 

“Karena ini menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada sekitar 8 

(delapan) perkara yang saya mencantumkan pidana tambahan untuk 
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membayarkan sejumlah uang pengganti, karena dalam kasus korupsi 

di dalam Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e tidak dijatuhkan 

hukuman uang pengganti mengingat bahwa dalam pasal tersebut 

negara tidak dirugikan. Hanya kasus korupsi yang dikenakan sanksi 

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sajalah yang dikenakan uang pengganti karena 

terkait dengan kerugian keuangan negara”
42

. 

 

Korupsi adalah jenis tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

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

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi mencantumkan 

pidana tambahan selain yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 

berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang 

diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana 

dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 

mengganti uang-uang tersebut; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 

paling lama 1 (satu) tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu 

atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau 

dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terdakwa. 
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Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, apabila terpidana 

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 

pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak 

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan 

undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan. Ketentuan mengenai pidana tambahan dalam tindak pidana 

korupsi tersebut tercantum dalam Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pemberian pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi 

mempunyai sifat fakultatif, artinya yaitu bahwa hakim tidak selalu harus 

menjatuhkan pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili oleh hakim, 

tetapi pada pertimbangannya selain menjatuhkan pidana pokok, hakim 

tersebut juga bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau 

tidak. 

Berikut penulis sajikan Kasus Posisi salah satu kasus Tindak Pidana 

Korupsi yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang yang kemudian terdakwa dijatuhkan hukuman pidana tambahan 

berupa pembayaran sejumlah uang pengganti dengan Putusan Nomor: 

102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg. 
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1. Kasus Posisi Putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg. 

a. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : NURUL HUDA bin SHOLEH; 

Tempat Lahir  : Semarang; 

Umur/tanggal  lahir : 44 Tahun/6 September 1973; 

Jenis Kelamin : Laki-laki; 

Kebangsaan : Indonesia; 

Tempat Tinggal : Jl. Cempolorejo VI/7 Rt 005 Rw 003 

Kelurahan Krobokan Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang; 

Agama : Islam; 

Pekerjaan : Pegawai BUMN (Bulog)/ Juru Timbang 

GBB Randugarut; 

Pendidikan : SMA; 

 

b. Posisi Kasus 

Kasus ini berawal saat terdakwa NURUL HUDA bin 

SHOLEH seorang Juru Timbang GBB Randugarut berdasarkan 

Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-

61/DS102/03/2012 tanggal 9 Maret 2012 yang mempunyai tugas 

melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan 

masuk dan keluarnya barang komoditi Perum Bulog serta 

pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan membantu 

Kagud dalam urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan 

pengeluaran barang komoditi Perum Bulog di Gudang. Berkisar 

pada tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017, diketahui 

adanya rongga dalam tumpukan staple pada gudang saat proses 

penyaluran beras dari GBB Randugarut Kota Semarang ke GBB 

Harjosari Bawen Kabupaten Semarang dan kemudian 

ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Stock Opname GBB 

Randugarut Subdrive Semarang untuk melakukan perhitungan 

stock komoditi beras di GBB Randugarut Subdrive Semarang. 

Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdrive Semarang 

melakukan perhitungan stock awal dengan mengacu pada laporan 

akhir harian gudang (GD1Lap) tanggal 5 Juli 2017 sebesar 

4.550.996,40 kg. Bahwa setelah dilakukan move lokal, 

pengosongan gudang dan over staple terdapat kekurangan atau 

selisih sebesar 697.653,83 kg, dengan perincian: 

- Stock Administrasi Gudang per tanggal 5 Juli 2017 : 

4.550.996,40kg 

- Pengeluaran move lokal : 3.500.000.00 kg 

= 1.050.996,40 kg 

- Hasil over stapel 353.342,57 kg 

Sehingga terdapat selisih sebesar 

697.653,83 kg 

Bahwa selisih kekurangan persediaan beras tersebut terjadi 
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karena Terdakwa NURUL HUDA selaku juru timbang GBB 

Randugarut telah melakukan pengeluaran beras dari GBB 

Randugarut tanpa didasarkan pada Surat Perintah Penyerahan 

Barang/Delivery Order (SPPB/DO) dengan maksud untuk 

menutupi rongga pada tumpukan beras staple yang sudah terjadi 

sejak tahun 2014 atau sejak masa almarhum HOSDIANTO bin 

ADOMAN menjabat sebagai Kepala Gudang GBB Randugarut 

akibat kurangnya persediaan beras. 

Bahwa untuk menutupi kekurangan persediaan beras di GBB 

Randugarut tersebut dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya 

pemeriksaan dari Satuan Pengawas Intern (SPI) Perum Bulog 

terhadap persediaan beras di gudang, maka perlu dilakukan 

bongkar tumpukan staple agar tidak terlihat oleh SPI dimana 

Terdakwa NURUL HUDA dengan sepengetahuan almarhum 

HOSDIANTO bin ADOMAN melakukan proses bongkar muat 

setiap 6 bulan sekali. 

Bahwa untuk proses bongkar tumpukan staple tersebut 

menggunakan tenaga bongkat muat dari luar GBB Randugarut 

yang memerlukan biaya, oleh karena itu Terdakwa NURUL 

HUDA menggunakan uang hasil setiap pengeluaran beras untuk 

menutupi biaya operasional proses bongkar muat stapel (biaya 

tenaga bongkat muat), selain itu Terdakwa NURUL HUDA 

serahkan kepada almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN dan 

Terdakwa NURUL HUDA pergunakan sendiri untuk keperluan 

sehari-hari. 

Pemeriksaan persediaan beras pada tanggal 8 Oktober 2015 

tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan melainkan hanya 

dilakukan dengan cara menghitung panjang kaki dikali lebar kaki 

dikali tinggi kaki x 5 (karena kunci 5), dimana dikatakan kunci 5 

karena beras disusun sebagai berikut 

 

 

 

 

 

Sehingga rongga pada tumpukan stapel di dalam gudang 

tidak terlihat. 

Bahwa Terdakwa NURUL HUDA melakukan proses 

pengeluaran beras dengan cara memerintahkan tenaga bongkar 

muat yang masing-masing bernama ABU TOLIB alias 

BOMBOM, EDI SUPRAPTO alias EDI CODOT, RASMO, dan 

TEGUH SETIONO pada waktu diluar jam kerja yang biasanya 

diatas pukul 20.00 WIB dan diluar hari kerja (sabtu dan minggu). 

Posisi koli lapisan 

pertama/ganjil 

Posisi koli lapisan 

kedua/genap 
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Bahwa sebelumnya Terdakwa NURUL HUDA telah 

mengkondisikan agar Petugas Keamanan yang bernama PIJAR 

ARI SADEWO dan GINANJAR HUDA untuk mengeluarkan 

beras tanpa surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order 

(SPPB/DO) serta mengizinkan ketiga tenaga bongkar muat masuk 

ke dalam lingkungan gudang tanpa pernah menanyakan dan 

mencatat identitas dari para tenaga bongkar muat tersebut dan apa 

keperluan mereka datang ke GBB Randutgarut Subdrive 

Semarang. 

Bahwa beras yang telah dikeluarkan dari dalam Gudang GBB 

Randugarut tersebut selanjutnya dibawa keluar lingkungan gudang 

dengan menggunakan sarana angkutan antara lain mobil pick up 

L-300, dan mobil kijang milik RUSNO dimana beras tersebut 

dibawa dan dibeli secara tunai oleh RUSNO dihargai Terdakwa 

NURUL HUDA sebesar Rp. 6.000,- s.d. Rp. 6.300,- per kg. 

Bahwa uang hasil pengeluaran beras yang dilakukan 

Terdakwa NURUL HUDA dipergunakan untuk keperluan sehari-

hari, Terdakwa serahkan kepada almarhum HOSDIANTO bin 

ADOMAN, petugas keamanan PIJAR ARI SADEWO dan 

GINANJAR KRISDIANTO, dan para tenaga bongkar muat. 

c. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Smg. 

Dalam posisi kasus diatas, Penuntut Umum yang pada 

pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai 

berikut: 

1) Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA Bin 

SHOLEH. Tersebut diatas, tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam 

dakwaan Primer; 

2) Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan 

ancaman pidana dari dakwaan primair tersebut; 

3) Menyatakan Terdakwa NURUL HUDA Bin 

SHOLEH. Tersebut diatas, terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur 

dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum; 

4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURUL 

HUDA Bin SHOLEH. Oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama empat (4) tahun dan denda sejumlah 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan 

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, 

maka diganti dengan Pidana Kurungan selama satu (1) 

bulan; 

5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang 
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pengganti sejumlah Rp. 739.667.000,- (tujuh ratus tiga 

puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh tibu 

rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah 

putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak 

membayar maka harta bendanya disita dan dilelang 

oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut 

dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai 

harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan 

pidana penjara selama dua (2) tahun; 

6) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang 

telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 

pidana yang dijatuhkan; 

7) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 

8) Menetapkan terhadap barang bukti; 

9) Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya 

perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) 

d. Fakta-Fakta Hukum yang terungkap didalam Persidangan 

Bahwa akibat adanya penyimpangan dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Pengelolaan Beras pada Gudang Bulog Baru (GBB) 

Randugarut Subdivre Semarang tersebut telah mengakibatkan 

kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.017.309.194,40 (lima 

milyar tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan 

puluh empat rupiah empat puluh sen) dengan perincian : 
No Keterangan Jumlah Koli Jumlah kg/Rp 

1. Saldo persediaan sesuai Sistem 

Informasi Logistik per tanggal 5 

Juli 2017 

166.219 4.550.996,40 

II Fisik Beras Hasil tim Opname   

1. Jumlah Pengeluaran move local 119.298 3.500.000,00 

2. Jumlah yang diover staple 7.099 353.342,57 

 Sub Jumlah II 126.397 3.853.342,57 

III Selisih berat keseluruhan 39.822 697,653,83 

1. Jumlah beras berdasarkan koli 

yang hilang 

39.822 678.320,00 

2. Selisih di luar karung yang hilang  19.333,83 

IV Harga persediaan beras subdrive 

Semarang per tanggal 5 Juli 2017 

 7.396,67 

V Jumlah kerugian keuangan 

Negara (III. 1 x IV) 

 5.017.309.194,40 

 

Yaitu yang berasal dari kekurangan atau selisih sebesar 

697.653,83 kg, 

dengan perincian : 

- Stock Administrasi Gudang per tanggal 5 Juli 2017 : 

4.550.996,40 kg 

- Pengeluaran move lokal : 

3.500.000,00 kg – 

: 

1.050.996,40 kg 

- Hasil over stapel : 
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353.342,57 kg - 

Sehingga terdapat selisih sebesar : 697.653,83 kg 

Bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara tersebut diatas 

yang terbukti didalam persidangan benar-benar menjadi tanggung 

jawab Terdakwa yang dipergunakan untuk biaya operasional 

kantor dan termasuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi 

Terdakwa sejumlah 100.000 kg atau seratus ton atau apabila dinilai 

dengan sejumlah uang adalah sejumlah harga 1 kg beras per juli 

2017 adalah Rp. 7.396,67,- x 100.000 = Rp.739.667.000,- ( tujuh 

ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu 

rupiah ) selebihnya dari jumlah tersebut yaitu Rp.5.017.309.194,40 

,- dikurangi Rp. 739.667.000,- atau sejumlah Rp.4.277.642.194,40 

,- ( empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat 

puluh dua ribu seratus Sembilan puluh empat dan empat puluh 

sen rupiah ) merupakan tanggung jawab almarhum HOSDIANTO 

bin ADOMAN selaku Kepala Gudang pada Gudang Bulog Baru 

(GBB) Randugarut. 

e. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana 

Korupsi pada putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg. 

Untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua 

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum kepadanya. Dalam hal ini terdakwa diajukan dimuka 

persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, 

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya 

adalah sebagai berikut : 

1) Unsur “Setiap Orang”. 

Bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada 

subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, 

dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang RI No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang 

perorangan atau korporasi. 

Bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah 

menghadapkan terdakwa NURUL HUDA bin SHOLEH ke 

persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga 

dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang 

tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwalah orang 

yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi 

kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat 

mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga 

Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat 
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dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 

dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 

unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. 

2) Unsur “Secara Melawan Hukum”. 

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa NURUL HUDA 

bin SHOLEH sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas telah 

memenuhi rangkaian perbuatan melawan hukum akan tetapi 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas 

seluruhnya hanya dapat dilakukan oleh terdakwa dalam 

kedudukan dan jabatan terdakwa sebagai Juru Timbang di 

GBB Randugarut Perum Bulog Subdivre Semarang Divre 

Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi 

Perum Bulog Nomor : KD-61/DS102/02/2012 tanggal 9 Maret 

2012. 

Oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa 

sebagaimana diuraikan tersebut diatas seluruhnya hanya dapat 

dilakukan dalam rangka melaksanakan “Kewenangan” atau 

menyalahgunakan “kesempatan” atau “sarana” yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut sehingga 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum secara 

khusus yaitu bentuk penyalahgunaan wewenang, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

kedudukan atau jabatan yang diembannya dan bukan 

merupakan perbuatan melawan hukum secara umum 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang 

Undang Republik Indonesai Nomor 31 Tahun 1999 

sehingga unsur melawan Hukum sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tidak tepat 

untuk diterapkan. 

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas 

maka majelis berpendapat bahwa unsur “secara melawan 

hukum” tidak terpenuhi / tidak terbukti. 

Menimbang, bahwa karena unsur ke 2 dakwaan primair 

yaitu unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi / 

tidak terbukti maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu 

dipertimbangkan lagi, dan oleh karena salah satu unsur dari 

pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak 

terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah 

melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya 

dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah 

dibebaskan dari dakwaan primair tersebut; 

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam 

dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. 

Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 



49 
 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI 

No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 

55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Setiap orang; 

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi; 

3. Menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan. 

4. Yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara; 

5. Yang bersama sama melakukan, menyuruh 

melakukan atau Turut Serta Melakukan. 

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai 

pembayaran uang pengganti;  

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut 

Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : 

1) Unsur “Setiap Orang” 
Menimbang bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk 

pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, 

dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI 

No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang RI No. 20 Tahun 2001, ”setiap orang” adalah orang 

perseorangan atau korporasi; 

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum 

telah menghadapkan terdakwa NURUL HUDA bin SHOLEH 

ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga 

dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang 

tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwalah orang 

yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi 

kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat 

mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga 

Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat 

dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 

dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 

unsur ”setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum; 

2) Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi” 
Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan 

dari terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh 

terdakwa; 
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Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut jelas-jelas 

Terdakwa sebagian telah menikmati uang hasil perbuatannya 

tersebut,terlepas kemudian uang tersebut telah Terdakwa 

pergunakan untuk apapun setelah itu sehingga nampak tidak 

menambah kekayaan Terdakwa namun Terdakwa telah 

memperkaya orang lain yaitu almarhum HOSDIANTO bin 

ADOMAN selaku Kepala Gudang pada Gudang Bulog Baru 

(GBB) Randugarut,sedemikian rupa terlepas disaat kemudian 

penambahan kekayaan itu dipergunakan oleh almarhum 

HOSDIANTO bin ADOMAN selaku Kepala Gudang pada 

Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut, dengan demikian 

maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan 

serangkaian perbuatan sebagaimana terurai diatas merupakan 

suatu rangkaian perbuatan yang bertujuan agar Terdakwa 

dapat menikmati sebagian uang yang diperoleh dari hasil 

perbuatannya tersebut,sehingga menguntungkan almarhum 

HOSDIANTO bin ADOMAN selaku Kepala Gudang pada 

Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut dan dirinya dapat 

dipandang sebagai tujuan Terdakwa. Maka Majelis hakim 

berdasarkan fakta-fakta persidangan yang merupakan fakta 

hukum tersebut terurai diatas majelis berpendapat unsur 

“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi” telah terbukti menurut hukum 

secara sah dan meyakinkan. 

3) Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan” 
Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka 

untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan 

cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., yang 

dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, 

atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang 

dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk 

tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, 

kesempatan atau sarana tersebut; 

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa NURUL HUDA 

bin SHOLEH sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas telah 

memenuhi rangkaian perbuatan melawan hukum akan tetapi 

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas 

seluruhnya hanya dapat dilakukan oleh terdakwa dalam 

kedudukan dan jabatan terdakwa sebagai Juru Timbang di 
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GBB Randugarut Perum Bulog Subdivre Semarang Divre 

Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi 

Perum Bulog Nomor : KD-61/DS102/02/2012 tanggal 9 Maret 

2012.  

Oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa 

sebagaimana diuraikan tersebut diatas seluruhnya hanya dapat 

dilakukan dalam rangka melaksanakan “Kewenangan” atau 

menyalahgunakan “kesempatan” atau “sarana” yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut.Bahwa 

dengan cara melaksanakan “Kewenangan” atau 

menyalahgunakan “kesempatan” atau “sarana” yang ada 

padanya karena jabatan yang tidak esuai dengan 

kewenangannya tersebut Terdakwa dapt mencapai tujuannya 

memperkaya orang lain dan dirinya sendiri. Makaa majelis 

berpendapat bahwa unsure “Menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan” secara hukum telah terpenuhi dan terbukti 

secara sah dan meyakinkan. 

4) Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau 

Perekonomian Negara” 
Bahwa menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001: kata dapat sebelum 

frasamerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , 

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik 

formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan 

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan , bukan 

dengan timbulnya akibat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka 

kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-

nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara atau 

perekonomian Negara (actual loss), melainkan juga meliputi 

perbuatan yang telah dapat (berpotensi) menimbulkan 

kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara 

(potensial loss). Namun dengan adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah dapat 

(berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau 

perekonomian Negara (potensial loss) bertentangan dengan 

Konstitusi RI yaitu UUD 1945 maka kerugian Negara dalam 

hal ini adalah kerugian Negara dalam arti perbuatan tersebut 

telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan 

Negara atau perekonomian Negara (actual loss)` 

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa NURUL HUDA 

bin SHOLEH sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas telah 

merugikan Perum BULOG yaitu di Gudang pada Gudang 



52 
 

Bulog Baru (GBB) Randugarut,sedangkan keuangan pada 

Perum BULOG yaitu di Gudang pada Gudang Bulog Baru 

(GBB) Randugarut,sedangkan sebagian atau seluruhnya 

merupakan keuangan negara .Maka berdasarkan fakta 

persidangan dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas 

Majelis berpendapat bahwa unsur Yang dapat merugikan 

keuangan Negara atau Perekonomian Negara menurut 

hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan 

meyakinkan. 

5) Unsur “Yang bersama-sama melakukan, menyuruh 

melakukan atau turut serta melakukan” 
Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur 

tentang ”dihukum sebagai pelaku dari suatu perbuatan yang 

dapat dihukum, barang siapa yang melakukan, menyuruh 

lakukan atau ikut serta melakukan perbuatan itu” . 

Sejalan dengan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 

tentang teori penyertaan (deelneming) adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk turut serta melakukan (medeplegen) dimana 

beberapa orang telah terlibat dalam kerjasama untuk 

merealisasikan terjadinya suatu tindak pidana. 

2. Bisa dalam bentuk : Semua orang memenuhi 

rumusan delik secara lengkap, bisa pula hanya 

beberapa orang yang memenuhi rumusan delik, tetapi 

ada pula yang tidak seorangpun memenuhi rumusan 

delik secara lengkap, tetapi perbuatan orang-orang 

tersebut secara komplementair menghasilkan tindak 

pidana yang lengkap. 

3. Bentuk penganjuran outloking dimana seseorang telah 

menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak 

pidana dengan cara-cara : pemberian, janji-janji, 

penyalahgunaan martabat, kekerasan, ancaman atau 

tipu daya atau dengan memberi kesempatan, sarana 

atau keterangan pada saat kejahatan dilakukan. 

Menimbang dari uraian fakta hukum tersebut dengan 

jelas dan nyata kegiatan dan perbuatan Terdakwa diketahui 

oleh almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN pindah dari 

Kepala Gudang GBB Randugarut bahkan terbukti berdasarkan 

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa yang 

menyuruh melakukan penyusunan stappel pada ruang kosong 

penimbunan karung-karung yang berisi beras adalah almarhum 

HOSDIANTO bin ADOMAN pindah dari Kepala Gudang 

GBB Randugarut, dengan demikian majelis berpendapat 

bahwa almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN pindah dari 

Kepala Gudang GBB Randugarut turut melakukan dan turut 

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh 

Terdakwa,dengan demikian maka majelis berpendapat unsur 



53 
 

Yang bersama-sama melakukan ,menyuruh melakukan atau 

turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum. 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - 

pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah 

memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan subsidair 

sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 

Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah 

dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana 

dalam dakwaan subsidair. 

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim 

berpendapat yang terbukti adalah dakwaan subsidair dari 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan menurut Jaksa 

Penuntut Umum dalam Tuntutannya terbukti perbuatan 

Terdakwa melanggar dakwaan subsidair pasal Pasal 3 jo. Pasal 

18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 

Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 

1 ke 1 KUHP;sebagaimana tersebut dalam tuntutannya,maka 

atas dalil-dalil Jaksa penuntut Umum dalam tuntutannya 

tersebut Majelis Hakim berpendapat telah termasuk 

dipertimbangkan dalam putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 

Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan 

subsidair Jaksa Penuntut Umum. 

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam 

tuntutannya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana 

penjara selama enam (6) tahun berdasarkan pada dakwaan 

subsidair adalah terlalu berat dan tidak memenuhi rasa 

keadilan maka Majelis berpendapat hukuman tersebut harus 

dikurangi , sehingga hukuman pidana bagi terdakwa yang 

berdasar pada dakwaan subsidair jaksa penuntut umum 

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dapat 

mencerminkan rasa keadilan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah 

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping 

pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh 
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karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang 

besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan 

ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman 

kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan 

ini; 

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 

31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta 

yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah 

mempergunakan uang negara .Dengan demikian Terdakwa 

telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri,dan secara 

keseluruhan Terdakwa telah merugikan keuangan negara 

sejumlah Rp. 739.667.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan 

juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan tidak dapat 

mempertanggungjawabkannya sehingga Majelis Hakim 

berpendapat uang sejumlah Rp. 739.667.000,- (tujuh ratus tiga 

puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) 

telah dinikmati Terdakwa,dengan demikian kepada Terdakwa 

pantaslah apabila dibebani untuk membayar uang pengganti 

sejumlah Rp. 739.667.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan 

juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) . 

Menimbang bahwa pembayaran uang pengganti tersebut 

dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya 

harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti 

tersebut dan atau dapat diganti dengan hukuman penjara yang 

lamanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini. 

Menimbang bahwa jumlah kerugian keuangan Negara 

seluruhnya adalah sejumlah Rp. 5.017.309.194,40 ,- (lima 

milyar tujuh belas juta tiga ratus Sembilan ribu seratus 

Sembilan puluh empat rupaiah dan empatpuluh sen) sedangkan 

yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa 

sejumlah Rp. 739.667.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan 

juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) maka selisih 

dari kerugian keuangan Negara tersebut merupakan tanggung 

jawab almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN selaku Kepala 

Gudang pada Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut .Dalam 

hal ini merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk 

menyikapi perihal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

 

Jika melihat isi dasar putusan Hakim dalam memutus perkara tersebut, 

dan sesuai dengan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang 

penulis lakukan, terdakwa telah dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-
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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 dimana selain pidana pokok, terpidana 

korupsi juga diberikan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang 

pengganti untuk kerugian negara akibat perbuatannya.  

Pada dasarnya bahwa tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary 

crime, berapapun kecilnya kerugian, atau walaupun masyarakat ikhlas 

memberi tetap dipandang sebagai perbuatan tercela. Terpidana dinilai layak 

dan pantas diberikan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang 

pengganti apabila terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan kemana 

uang hasil tindak pidana korupsi tersebut. 

Adapun mengenai hal tersebut, berikut Penulis paparkan hasil 

wawancara dengan Jaksa Penuntut Tindak Pidana Khusus mengenai 

penerapan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti 

bagi terpidana korupsi: 

“Terpidana dianggap pantas untuk diberikan pidana tambahan uang 

pengganti apabila ia tidak bisa mempertanggungjawabkan kemana uang 

itu. Dalam artian seperti ini, penghitungan kerugian negara kami 

serahkan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia) misalnya ada sejumlah uang Rp. 500jt yang karena 

perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka 

negara mengalami kerugian dan terdakwa tidak bisa membuktikan 

bahwa uang Rp. 500jt tersebut dinikmati oleh orang lain dalam 

pembuktian terbalik.”
43

 

                                                           
43

 Wawancara dengan Zahri Aeniwati S.H., Jaksa Penuntut Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 

Negeri Kota Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 
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Hal tersebut menunjukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat 

membuktikan kemana uang hasil korupsi tersebut, maka jumlah kerugian 

negara yang timbul akan dibebankan kepada terdakwa. Hal tersebut akan 

berbeda apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa uang hasil korupsi 

dinikmati orang lain dan dapat menunjukan alat bukti yang ada maka 

pembebanan uang pengganti akan di bebankan secara tanggung renteng (jo. 

Pasal 55 KUHP). 

Adapun variabel-variabel pertimbangan Jaksa dalam menjatuhkan 

tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti 

antara lain sebagai berikut:  

a. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara 

bersama-sama sesuai dengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum. 

Berdasarkan kasus di atas, dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan, sehingga dakwaan subsidair yang digunakan untuk menjerat 

terdakwa dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan 

pidana penjara selama empat (4) tahun dan denda sejumlah 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila 

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana 

Kurungan selama satu (1) bulan. 

c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 

Rp.739.667.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam 
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puluh tujuh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah 

putusan berkekuatan hukum tetap. 

Angka Rp.739.667.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus 

enam puluh tujuh ribu rupiah) diatas merupakan kerugian yang dialami 

negara yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa pantas untuk 

dijatuhi hukuman pidana tambahan pembayaran sejumlah uang pengganti 

tersebut. 

d. Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan kemana uang yang dikuasai 

dan dinikmatinya dari hasil korupsi serta timbulnya kerugian negara 

tersebut. 

Maksudnya adalah, terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan 

terhadap kemana uang hasil tindak pidana korupsi yang terdakwa 

lakukan, untuk itu terdakwa dinilai patut untuk dijatuhi hukuman pidana 

tambahan membayar sejumlah uang pengganti. 

Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde), mekanisme pelaksanaan pembayaran sejumlah uang pengganti 

bagi terpidana korupsi tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 

18 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang 

jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 

tindak pidana korupsi harus segera dibayarkan paling lama dalam waktu 1 

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terpidana tidak 
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membayar uang pengganti tersebut, maka harta kekayaannya dapat disita oleh 

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

Apabila ternyata dalam hal terpidana kasus korupsi tidak mampu / tidak 

memiliki harta kekayaan untuk melaksanakan pembayaran sejumlah uang 

pengganti yang dijatuhkan majels Hakim, terpidana diwajibkan membuat 

sebuah surat pernyataan bahwa terpidana tidak sanggup / mampu melakukan 

pembayaran dan terpidana akan ditambahkan pidana penjaranya.  

Berikut hasil wawancara lebih mendalam mengenai mekanisme 

bagaimana pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran 

sejumlah uang pengganti bagi terpidana korupsi apabila terpidana 

menyatakan sanggup untuk melakukan pembayaran : 

“Setelah putusan pengadilan dan Terpidana menyatakan sanggup 

melakukam pembayaran uang pengganti, kami (Jaksa) menyerahkan 

Form D-3 (surat pernyataan kesanggupan pembayaran denda). Jika 

Terpidana sanggup melakukan pembayaran, biasanya didenda 

pembayaran saja dengan pembayaran sejumlah uang pengganti dan 

tidak perlu menjalani pidana penjara tambahan. Dengan mekanisme 

sebagai berikut : Terpidana bersama Jaksa beserta Keluarganya akan 

melakukan pembayaran uang pengganti dan denda ke Bank Bukopin, 

mencantumkan nomor rekening yang langsung masuk ke Kas Negara. 

Kemudian tanda terima dari Bank tersebutlah yang nantinya akan 

menjadi dasar pegangan kita (Kejaksaan) sehingga penjatuhan hukuman 

penjara tambahan dicabut apabila terpidana melakukan pembayaran 

uang pengganti itu.”
44

 

 

Suatu kasus apabila ternyata aset terpidana bukan dalam bentuk uang, 

melainkan dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak 

(tanah/bangunan), maka Jaksa akan melakukan penyitaan untuk kemudian 
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dilakukan lelang yang kemudian uang hasil lelang tanah/bangunan tersebut 

langsung digunakan Jaksa untuk membayar uang pengganti bagi terpidana 

korupsi, dengan dasar apakah nilainya sama atau lebih besar. Jika nilai 

tanah/bangunan ternyata setelah ditaksir lebih besar dari sejumlah uang 

pengganti yang terpidana harus bayarkan, maka akan dilakukan sejumlah 

pengembalian dari hasil selisih penjualan lelang kepada terpidana. 

Lebih jelas penulis jabarkan melalui hasil wawancara, penekanan 

terhadap tenggang waktu pembayaran uang pengganti adalah sebagai berikut : 

“Harus selalu diingat, jangka waktu untuk terpidana yang menyatakan 

sanggup untuk melakukan pembayaran uang pengganti tidak ditentukan 

alias kapanpun terpidana bisa untuk membayar, alasan utamanya adalah 

bahwa pidana pokok terlebih dahulu harus dan wajib untuk dijalankan. 

Alasan kedua mengapa kami tidak terlalu mementingkan tenggang 

waktu adalah karena biasanya kami (Jaksa) menutut berdasarkan jumlah 

kerugian negara, karena semakin besar jumlah kerugian negara maka 

jumlah uang pengganti otomatis akan semakin besar pula dan hal 

tersebutlah yang mempengaruhi besaran uang pengganti. Alasan 

terakhir adalah tidak penting masalah waktu, yang paling penting 

adalah kembalinya keuangan kerugian negara yang telah ditimbulkan 

oleh terpidana.”
45

 

 

Apabila dalam perjalanan selama menjalani pidana pokok, Terpidana 

kehilangan pekerjaannya selama beberapa tahun, dapat pula terpidana 

bersama dengan keluarganya mulai mengangsur sejumlah uang pengganti 

agar supaya terpidana tidak menjalani pidana subsidairnya itu. Uang 

pengganti yang dibayarkan tersebut tidak harus langsung berasal dari 

terpidana namun bisa juga dari keluarga yang membayarknya ataupun dari 

hasil penjualan aset-asetnya. 

                                                           
45

 Wawancara dengan Zahri Aeniwati S.H., Jaksa Penuntut Tindak Pidana Khusus Kejaksaan 

Negeri Kota Semarang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 



60 
 

Berikut pula penulis sajikan hasil wawancara mengenai mekanisme 

bagaimana pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran 

sejumlah uang pengganti bagi terpidana korupsi apabila terpidana 

menyatakan tidak sanggup / tidak mampu untuk melakukan pembayaran : 

“Dalam hal dimana Terpidana menyatakan tidak memiliki uang atau 

uangnya habis dan lain sebagainya, Terpidana diharuskan membuat 

surat pernyataan bahwa mereka tidak bisa melakukan pembayaran uang 

pengganti. Biasanya akan dilakukan asset tracing (penelusuran aset) 

dalam jangka waktu 30 hari, setelah dalam 30 hari sejak putusan 

pengadilan Terpidana tidak bisa melakukan pembayaran. Tetapi apabila 

dia tidak memiliki harta kekayaan yang cukup, maka Terpidana akan 

ditambahkan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman 

maksimum dari pidana pokoknya. Tapi biasanya yang dikabulkan 

Majelis Hakim justru di bawah setengah pidana pokoknya”
46

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, jika Terpidana dijatuhi hukuman 

pidana pokok 5 tahun penjara dan ternyata Terpidana tidak mampu 

melakukan pembayaran uang pengganti, maka hukuman pidana pokok 

tersebut akan ditambahkan lagi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 

5 tahun.  Namun biasanya Hakim akan memberikan keringanan atas pidana 

tambahan penjaranya di bawah setengah dari yang dituntut oleh Jaksa. 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami bagaimana perjalanan dan 

alur mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran 

uang pengganti bagi terpidana korupsi, berikut penulis sajikan flow chart atau 

bagan mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran  

uang pengganti bagi terpidana korupsi. 
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Tindak pidana korupsi diawali dengan munculnya kerugian sejumlah 

uang negara yang tidak wajar. Tersangka tindak pidana korupsi kemudian 

dituntut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk dipersidangkan apakah 

terbukti bersalah sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya 

apakah putusan pengadilan menjatuhkan pidana tambahan berupa 

pembayaran sejumlah uang pengganti untuk menutupi kerugian keuangan 

negara. Jaksa akan terlebih dahulu melakukan Asset Tracing atau pencarian 

aset milik Terpidana yang tersimpan baik harta, benda maupun uang yang 

telah disimpan maupun disembunyikan. Apabila Jaksa menemukan bahwa 

Terpidana memiliki cukup asset untuk menutupi besaran sejumlah uang 

pengganti yang dijatuhi didalam putusan pengadilan, segala asset yang 

ditemukan Jaksa yang Terpidana dapatkan dari hasil tindak pidana korupsi 

akan disita dan dijual di rumah lelang negara kemudian hasilnya akan 

dibayarkan atas nama Jaksa ke kas negara untuk membayar uang pengganti. 

Apabila Terpidana memiliki cukup asset dalam bentuk uang tunai yang 

diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi maka Jaksa akan mengarahkan 

Terpidana untuk segera membayarkan uang tersebut kembali ke kas negara 

melalui bank negara. Berbeda jika Terpidana tidak memiliki asset yang cukup 

atau memilih untuk tidak membayarkan sejumlah uang pengganti maka 

Terpidana akan menjalani hukuman pidana penjara tambahan yang lamanya 

tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sehingga 

Terpidana tidak perlu membayar uang pengganti. 
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B. Hambatan-Hambatan Jaksa dalam Melaksanakan Eksekusi Pidana 

Tambahan Pembayaran Uang Pengganti bagi Terpidana Korupsi  

Dalam menjalankan putusan pengadilan dan mengatasnamakan perintah 

negara sekalipun, Kejaksaan tidak lepas dari hambatan atau kesulitan saat 

melakukan eksekusi pidana di lapangan. Hambatan atau kesulitan yang 

ditemui dapat berupa hambatan dari dalam (internal) maupun dari luar 

(external) instansi Kejasaan itu sendiri.  

1. Hambatan Internal 

Hambatan Internal yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 

Jaksa Penuntut Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Semarang 

beliau mengatakan hambatan internal yang mungkin terjadi : 

“Karena ini berhubungan dengan pengembalian keuangan atas kerugian 

negara yang diperbuat oleh Terpidana, hambatan yang kami rasakan 

hanya jika Terpidana tidak memiliki aset atau telah sebelumnya 

menyembunyikan asetnya sehingga pembayaran uang pengganti tidak 

bisa dilakukan. Pada umumnya harta kekayaan yang Terpidana peroleh 

melalui tindak pidana korupsi tersebut digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari dan untuk berfoya-foya hingga habis.”
47

 

 

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa Terpidana kasus korupsi 

telah sedemikian rupa menyembunyikan uang hasil kejahatannya hingga 

Jaksa harus bekerja ekstra untuk mencari aset yang telah Terpidana 

sembunyikan dan runtutan kasusnya dapat disimpulkan bahwa Terpidana 

telah melakukan Money Laundry yang akan berdampak penambahan pasal 

berlapis yang akan dijatuhkan kepada Terpidana. Hal tersebut justru akan 
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menghambat Jaksa dalam misi utamanya untuk memulihkan dan 

mengembalikan uang kerugian negara karena tindak pidana korupsi yang 

dilakukan oleh Terpidana, ditambah lagi kasus baru muncul tindak pidana 

pencucian uang yang dalam proses pendyidikannya justru malah akan 

menghambur-hamburkan keuangan negara. 

Adapula hambatan untuk menerapkan sanksi pidana tambahan berupa 

pembayaran sejumlah uang pengganti bagi Terpidana Korupsi, berdasarkan 

hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Bidang Tindak Pidana Khusus di 

Kejaksaan Negeri Semarang adalah sebagai berikut : 

“Mengingat untuk pemanfaatan tujuan dari pembayaran sejumlah uang 

pengganti untuk menutupi kerugian negara, tetapi kok jumlah korupsi 

cuma Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), ya tidak terlalu 

memungkinkan bahwa itu kami persidangkan, solusinya adalah 

kembalikan sajalah uang tersebut. Karena jumlah anggaran yang negara 

keluarkan akan jauh lebih besar untuk menggelar beberapa kali sidang 

dan sebagainya. Jatuhnya bukan pengembalian uang kerugian negara 

yang kita dapat, tetapi malah pemborosan uang negara.”
48

  

 

Hasil wawancara diatas menegaskan bahwa, tujuan dari 

ditambahkannya pidana pembayaran sejumlah uang pengganti bagi terpidana 

korupsi adalah untuk menutupi uang kerugian negara yang telah diperbuat 

oleh Terdakwa. Jika ternyata besaran kerugian uang negara yang ditimbulkan 

tidak lebih besar dari pengadaan penyidikan dan digelar dalam pengadilan, 

justru hal tersebut akan menambah beban keuangan negara saja dan negara 

makin merugi. 
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Hal ini membuat Jaksa merasa terhambat dalam menindak terpidana 

kasus korupsi, menimbulkan rasa dilema, apakah  hasil korupsi yang 

cenderung sedikit itu justru akan membutuhkan pengeluaran uang negara 

yang jauh lebih besar untuk memperkarakan kasus tersebut. 

Untuk hambatan yang lain, berdasarkan hasil dari wawancara, diperoleh 

jawaban sebagai berikut: 

“Jika uang korupsi Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) s/d 

Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ya kita kaji ulang, tetapi 

pernah saya melakukan penuntutan uang pengganti kepada terpidana 

korupsi dalam kasus penjual-belian kios-kios di pasar, yang jumlahnya 

besarannya Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) 

dikarenakan bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah, maka ia 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menurut kami 

masih rasional.”
49

  

 

Berbeda hal dengan hasil wawancara di atas, jumlah Rp.65.000.000,- 

(Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dibandingkan dengan kerugian keuangan 

negara yang ditimbulkan oleh Terpidana kasus korupsi bersentuhan langsung 

dengan masyarakat bawah, maka Kejaksaan sebagai lembaga negara yang 

berwenang melakukan penuntutan pidana dengan mengatasnamakan Negara 

akan mengusut tuntas pengembalian uang pengganti agar masyarakat yang 

menjadi korban kerugian akibat tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh 

Terpidana kasus korupsi dapat kembali langsung dirasakan oleh masyarakat. 

2. Hambatan Eksternal 

Selain hambatan internal, terdapat pula hambatan eksternal yang 

ditemukan oleh Jaksa, hambatan ini cenderung berasal dari luar dan 
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ditimbulkan dari pihak-pihak di luar Kejaksaan, apabila Terpidana atau pihak 

keluarga Terpidana misalnya berusaha menghalang-halangi pada saat proses 

penyitaan aset untuk menutup pembayaran sejumlah uang pengganti bagi 

terpidana kasus korupsi berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut: 

“Sejauh kami memeriksa kasus Tindak Pidana Korupsi di Semarang, 

jarang sekali ada Uang Pengganti yang tidak dibayarkan hingga kami 

harus menyita aset milik Terpidana. Kalaupun ada kala di saat terpidana 

menghalang-halangi Jaksa akan melakukan sita aset, pasti kami 

mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian dan berbekal putusan 

pengadilan yang sudah sah dan berkekuatan hukum tetap. Namun 

selama kami menangani kasus korupsi di Semarang, kebanyakan dari 

para Terpidana kasus korupsi sudah paham akan kejahatannya dan 

dengan itikad baik mengerti pula bahwa aset yang didapatkannya 

adalah hasil dari kejahatan korupsi, karena sebelumnya kami melalui 

Bidang Intelejen Kejaksaan telah melakukan asset tracing (penelusuran 

aset) terlebih dahulu sehingga terpidana tidak bisa lagi mengelak.”
50

 
 

Hambatan terakhir yang memungkinkan terjadi adalah lemahnya 

penyesuaian ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika 

terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

pengganti tersebut, tetapi jangka waktu untuk membayar sejumlah uang 

pengganti sebenarnya melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan dan pembayar 

diperbolehkan membayarnya dengan cara mencicil, hal tersebut dilakukan 

atas dasar tujuan terpenting dari maksud pembayaran uang pengganti yaitu 
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keuangan negara dapat terpulihkan, didapatkan pula dari hasil wawancara 

sebagai berikut :  

“Sudah beberapa tahun terakhir ini, jumlah terpidana yang 

membayarkan uang pengganti jauh lebih sedikit dibandingkan yang 

memilih menjalani hukuman subsidernya, ya jadi justru mau 

bagaimanapun pengembalian kerugian keuangan negara menjadi tidak 

maksimal, karena keputusan hukuman subsidair kan tidak boleh 

melebihi hukuman pokoknya, malah biasanya Majelis Hakim akan 

memutus dibawah ½ (setengah) dari pidana pokok untuk hukuman 

subsidairnya dan itu dibawah yang Jaksa Penuntut minta didasarkan 

atas pertimbangan yang Majelis Hakim buat dan sepakati.”
51

   

 

Melihat hasil wawancara di atas, jumlah terpidana kasus korupsi yang 

hukuman pidananya ditambahkan pembayaran sejumlah uang pengganti lebih 

banyak memilih untuk tidak membayarkan uang tersebut dan menjalani 

hukuman subsidairnya berupa pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 

ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Hal ini berbanding terbalik 

dengan tujuan awal pemberian pidana tambahan pembayaran uang pengganti 

bagi terpidana korupsi untuk mengganti kerugian uang negara, karena 

menjalani hukuman penjara tidak membuat Terpidana kehilangan uang 

pribadinya dan hanya digantikan dengan pidana penjara selama beberapa 

waktu saja, efek yang ditimbulkan adalah pandangan masyarakat yang merasa 

bahwa uang hasil korupsi yang Terpidana perbuat masih dapat dinikmati 

setelah Terpidana melewati masa hukumannya. 
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