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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme pidana 

tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi terpidana korupsi di 

Kejaksaan Negeri Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang 

pengganti bagi terpidana kasus korupsi pada contoh Kasus Perkara 

Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg menyatakan Terdakwa terbukti 

bersalah dalam tuntutan Subsidair dipidana Penjara 6 (enam) tahun dan 

denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pidana tambahan 

uang pengganti sebesar Rp.739.667.000,- (tujuh ratus tiga puluh 

sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh tibu rupiah). Jika dalam 

waktu 1 (satu) bulan apabila ternyata Terpidana tidak membayarkan uang 

penggantinya, sesuai dengan pasal 18 ayat (2) maka Jaksa akan 

melakukan eksekusi uang pengganti dengan cara menyita aset Terpidana 

untuk dijual di rumah lelang dan hasilnya digunakan untuk membayar 

uang pengganti sebagai pengganti kerugian negara akibat tindak pidana 

korupsi yang Terpidana perbuat. Apabila ternyata Terpidana tidak 

memiliki asset yang cukup, maka pidana tambahan pembayaran uang 

pengganti akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya tidak 

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Pada kasus di atas, 

Terpidana Nurul Huda bin Sholeh menyatakan tidak sanggup untuk 
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membayar uang pengganti sebesar Rp.739.667.000,- (tujuh ratus tiga 

puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh tibu rupiah) dan 

memilih untuk digantikan dengan pidana penjara tambahan selama 2 

(dua) tahun. 

2. Berdasarkan hasil penelitian diatas, hambatan dari segi internal yang 

paling sukar dihadapi oleh Jaksa saat pelaksanaan eksekusi adalah 

apabila saat terjadi pelaporan kasus korupsi namun besaran uang negara 

dirugikan/dikorupsi lebih sedikit dan lebih kecil jumlahnya dibandingkan 

dengan besaran uang yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan 

penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Sedangkan, hambatan dari 

segi eksternal yaitu faktor dimana Terdakwa menyembunyikan asset dan 

uang hasil korupsinya, karena saat Terdakwa mulai menyembunyikan 

assetnya dan tidak koperatif maka tindak pidana yang terdakwa buat 

sudah masuk ke ranah tindak pidana pencucian uang serta uang tersebut 

didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi sehingga Jaksa dalam 

menuntut dan tujuan untuk memulihkan uang negara yang hilang menjadi 

lama karena proses penyidikan dan penyelidikan yang panjang. Adapun 

hambatan eksternal lainnya yang dirasakan oleh Kejaksaan Negeri Kota 

Semarang adalah beberapa tahun terakhir, jumlah terpidana yang 

membayarkan uang pengganti jauh lebih sedikit dibandingkan yang 

memilih menjalani hukuman subsidernya, walaupun menimbulkan efek 

jera kepada Terpidana, namun hal ini akan melukai esensi utama dari 
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tujuan pembayaran uang pengganti bagi terpidana korupsi yaitu 

pengembalian kerugian keuangan negara. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut saran-saran yang dapat 

Penulis berikan: 

1. Pemerintah sebagai pelaksana negara disarankan untuk lebih pro-aktif 

memberikan informasi dan edukasi terhadap pegawai pemerintahan 

maupun seluruh komponen pegawai BUMN dan masyarakat agar 

mereka lebih memahami perbuatan-perbuatan apa yang diperbolehkan 

dan perbuatan-perbuatan apa yang tidak diperbolehkan sehingga 

terhindar dari melakukan tindak pidana korupsi pada umumnya dan 

pada khususnya. 

2. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum seharusnya tidak 

tebang pilih dalam memeriksa perkara. Informasi bahwa terdapat 

perkara yang berat maupun ringan tetap harus diperksa sesuai dengan 

asas keadilan. 

3. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada 

Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan jangka waktu pembayaran uang 

pengganti seharusnya lebih diperhatikan karena menyangkut keuangan 

negara yang terus merugi akibat ulah para koruptor dan harus segera 

dibayarkan agar keuangan negara dapat difungsikan sebagaimana 

mestinya. 

 


