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KORUPSI PENGADAAN TANAH UNTUK UMUM 

(Studi Putusan Perkara Nomor: 03/Pid.Sus/2017/Pt.Mtr) 

Chairul Fatihin 

D1A 113 048 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana serta pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara korupsi pengadaan tanah untuk umum dalam 

putusan Nomor: 03/Pid/sus/2017/Pt.Mtr. Penelitian ini berjenis penelitian hukum 

normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. 

Bahan hukum bersumber dari kepustakaan dengan teknik studi dokumen untuk 

mengkaji permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan yaitu interpretasi. 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan pidana dalam putusan Pengadilan Tinggi 

jauh lebih ringan yaitu dijatuhi pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- 

dengan subsidair kurungan satu tahun penjara. Pertimbangan Hakim dalam 

memutus perkara berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. 

Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan non yuridis hakim yaitu 

mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan. 

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Pertimbangan hakim, Korupsi. 

CRIMINAL APPLICATION OF CRIMINAL ACTION PLANTS FOR 

GENERAL PROCUREMENT OF LAND 

(Study of decision Number: 03/Pid.Sus/2017/Pt.Mtr) 

Chairul Fatihin 

D1A 113 048 

FACULTY OF LAW 

MATARAM UNIVERSITY 

Abstract 
This study aims to determine the application of criminal as well as consideration 

of judges in deciding corruption cases of land acquisition for the public in the 

decision Number: 03 / Pid / sus / 2017 / Pt. Mtr. This research is a type of 

normative legal research, using a legal, conceptual and case approach. Legal 

material comes from the literature with document study techniques to examine the 

problems studied. The analysis used is interpretation. Based on the results of the 

research the application of criminal justice in the Court of Appeal decision was 

far lighter, namely being sentenced to 2 years imprisonment and a fine of Rp. 

50,000,000, - with subsidies of one year in prison. Judge's consideration in 

deciding cases is judicial and non-juridical considerations. Juridical 

considerations namely the actions of the defendant have been proven to violate 

Article 3 of Act Number 20 of 2001. The judicial non-judicial considerations are 

to consider mitigating and burdensome circumstances. 

Keywords: Criminal Implementation, Judge Considerations, Corruption. 



I. PENDAHULUAN 

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 03/Pid.Sus 

/2017/PT.Mtr merupakan perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan 

pengadaan tanah untuk umum yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Kota 

Bima, selaku Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota 

Bima. Dalam tuntutan Jaksa, terdakwa telah melakukan ataupun turut serta 

melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau 

Perekonomian Negara. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan putusan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor:  

25/Pid.Sus. Tpk/2016/PN.Mtr. tanggal 14 Desember 2016, dan membebaskan 

terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan terdakwa dari segala 

tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging).
1
 

Sebagaimana  telah diuraikan  di  atas, maka ada  beberapa  hal  yang 

menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian,  yakni: 1) bagaimanakah 

penerapan pidana terhadap perkara korupsi pengadaan tanah untuk umum dalam 

putusan Nomor: 03/Pid/sus/2017/Pt.Mtr. 2) pertimbangan hakim dalam mumutus 

perkara korupsi pengadaan tanah untuk umum dalam putusan Nomor. 

03/Pid/sus/2017/Pt.Mtr. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

pidana terhadap perkara korupsi pengadaan tanah untuk umum dalam putusan 

Nomor: 03/Pid/sus/2017/Pt.Mtr dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 

mumutus perkara korupsi pengadaan tanah untuk umum dalam putusan Nomor. 
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03/Pid/sus/2017/Pt.Mtr. Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat akademis 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu (S1) pada 

Fakultas Hukum Universitas Mataram, secara teoritis Secara Teoritis penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya berkaitan dengan penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam 

perkara korupsi. 

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan pada 

diuraikan penerapan pidana terhadap perkara korupsi pengadaan tanah untuk 

umum dalam putusan Nomor: 03/Pid.sus/2017/Pt.Mtr. dan pertimbangan hakim 

dan mumutus perkara korupsi pengadaan tanah untuk umum dalam putusan 

Nomor. 03/Pid.sus/2017/Pt.Mtr. 

Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Sumber hukum dalam 

penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan, jenis bahan hukum yang 

digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik memperoleh 

bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interprestasi.  



II. PEMBAHASAN 

 

Dasar hukum kompetensi tahapan pengadilan tindak pidana korupsi adalah 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001. Pasal 35 menyatakan: (1) Dengan undang-undang ini untuk pertama kali 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu 

kota provinsi. (2) Daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi atas dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan pasal dakwaan tersebut diuraikan sebagai 

berikut : 1.) Unsur pertama yaitu “setiap orang‟. Setiap orang sebagai subjek 

hukum tindak pidana korupsi disini tidak ditentukan status, jabatan, atau kapasitas 

orang tersebut. Dengan demikian, “setiap orang‟ ini mencakup orang- 

perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. 2.) 

Unsur kedua yaitu “secara melawan hukum‟.Secara melawan hukum‟ dalam 

penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara 

melawan hukum‟ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam 

arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak 

diatur dalam peraturan perudang- undangan, namun apabila perbuatan tersebut 



dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma 

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 

Undang-undang PTPK ini menerapkan ajaran sifat melawan hukum dalam arti 

formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil. 3.) Unsur ketiga yaitu 

“memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi‟.Tindak pidana korupsi 

yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) ini menyebutkan tujuan dari 

dilakukannya tindak pidana korupsi yaitu untuk memperkaya diri sendiri, orang 

lain atau suatu korporasi. Artinya, dengan melakukan tindak pidana korupsi maka 

ada pihak yang bertambah kekayaannya. Pihak tersebut yaitu bisa diri sendiri, 

orang lain atau suatu korporasi. 4.) Unsur keempat yaitu “dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara‟.Maksudnya, ada kemungkinan 

dirugikannya keuangan negara atau perekonomian negara dengan terjadinya 

tindak pidana korupsi tersebut. Mengenai kata “dapat‟, dalam penjelasan Pasal 2  

ayat  (1)  disebutkan  bahwa  kata  “dapat‟  sebelum  frasa “merugikan keuangan 

atau perekonomian negara‟ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi 

merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan 

dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan 

timbulnya akibat. Dengan kata lain, untuk menentukan perbuatan seseorang 

merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) 

tidak  perlu telah nyata diketahui adanya kerugian keuangan negara namun cukup 

apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi 

karena kata “dapat‟ diartikan dengan adanya potensi menimbulkan keuangan 

negara atas perbuatan pelaku. 



Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan jaksa penuntut 

umum adalah ketentuan mengenai penyertaan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 

yaitu: dipidana sebagai pembuat (deader) suatau perbuatan pidana mereka yang 

melakukan, yang meyuruh lakukan dan yang turut  serta melakukan perbuatan.
2
 

Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang 

yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. 

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam 

hal:1) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau 2) Mungkin 

hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi 

delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk 

mewujudkan delik tersebut, atau: 3) Mungkin seorang saja yang melakukan delik 

sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik Penyertaan (Deelneeming) 

dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu 

tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang 

melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut allen dader.
3
 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menerapkan pidana 

berdasarkan putusan di atas yaitu salah satunya Menjatuhkan Pidana tambahan 

kepada Terdakwa H. Syahrullah, SH.,MH untuk membayar Uang Pengganti 

kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Bima sejumlah Rp651.225.950,00 (Enam 

ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh 

rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti 

tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum 
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tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi 

uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda 

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun; 

Memperhatikan Putusan Hakim di atas, maka hakim menolak dakwaan 

primair jaksa penunut umum yang menyatakan terdakwa melanggar ketentuan 

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 

(1) ke-1 KUHP. 

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim dalam menentukan 

putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan 

memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini 

bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun 

muatan psikologis sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 

dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan 

profesionalisme. 

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk 

menyelesaikan perkara pidana. Putusan Hakim berguna bagi terdakwa untuk 

mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan, 

hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis dan non yuridis. 



Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur 

dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan 

sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Berdasarkan putusan hakim di atas, hakim memberikan pertimbangan yuridis 

dakwaan primer dan dakwaan subsidier Jaksa Penunut umum. Dakwaan primer 

tidak terbukti secara keseluruhan, sehingga hakim membuktikan dakwaan 

subsidier yang secara unsur-unsur dapat dibuktikan. Lilik Mulyadi menuliskan 

bahwa: Perihal putusan hakim atau ”putusan pengadilan” merupakan aspek 

penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Maka, dapatlah 

dikonklusikan lebih jauh bahwasanya ”putusan Hakim” di satu pihak berguna bagi 

terdakwa memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang ”statusnya” 

dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim 

tersebut. Di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili 

perkara, putusan Hakim adalah ”mahakota” dan ”puncak” pencerminan nilai-nilai 

keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta 

secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan 

moralitas dari hakim yang bersangkutan.
4
 

Dalam putusan tahap Pengadilan Negeri menimbang pertimbangan non 

yuridis yaitu: Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mejatuhkan hukuman 

perlu terlebih dahulu dipertimbangakan keadaan keadaan yang memberatkan dan 

meringankan terdakwa; Keadaan-keadaan  yang memberatkan: -Terdakwa tidak 

mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi; 
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Keadaan- keadaan  yang meringankan: -Terdakwa sopan di persidangan -

Terdakwa belum pernah dihukum-Terdakwa mempunyai tangggungan keluarga; 

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya 

terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu hakim 

menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang 

menjadi amar putusannya. dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan 

sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari 

dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang 

bukti, dan pasal-pasal perbuatan pidana, dan pertimbangan non yuridis yang 

terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi 

terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakin 

apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang 

termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 

Pertimbangan pokok dalam penerapan tindak pidana korupsi adalah 

pertimbangan filosofis tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka 

penanganan tindak pidana korupsi perlu dilihat secara menyeluruh. Korupsi telah 

menjadi extra ordinary crimes yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan 

keuangan dan perekonomian negara.
5
 

Secara sosiologis, korupsi merupakan perbuatan yang mengancam 

perekonomian bangsa sebagai bidang utama dalam pembangunan bangsa, hal 

tersebut memiliki efek domino terhadap bidang lainnya, diantaranya yaitu 

mempengaruhi bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Melihat ancaman 
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tersebut maka perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang perlu disikapi secara 

serius, dengan mengedepankan fungsi hukum. 

Di dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman (yudikatif) 

merupakan badan yang sangat menentukan terhadap substansi dan kekuatan 

kaidah-kaidah hukum positif termasuk hukum pidana. Karena melalui badan 

inilah konkritisasi hukum positif dilakukan oleh hakim pada putusan-putusannya 

di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan, bahwa 

bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum pidana yang diciptakan dalam 

suatu negara, dalam usaha penanggulangan kejahatan, akan tetapi 

peraturanperaturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman 

yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan 

kekuatan kepada norma-norma hukum pidana tersebut. 

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram mempertimbangkan 

unsur-unsur perbuatan terdakwa sebagaimana diajukan oleh jaksa penuntut 

umum, sedangkan dalam dakwaan Putusan hakim Pengadilan Tinggi, pertama-

tama mempertimbangan kewenangan banding, mempertimbangkan pula Putusan 

Pengadilan Negeri Mataram, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertimbangan 

hukum yang tidak diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram. Maka 

dari itu secara yuridis hakim telah memenuhi unsur pembuktian, sesuai dengan 

kewenangannya yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 

Namun, pertimbangan sifat melawan hukum tidak diperkuat oleh keterangan ahli 

yang menentukan harga umum tanah. Sedangkan dalam hal penyertaan, hakim 

tidak menguraikan lebih lanjut unsur tersebut tidak terpenuhi, sedangkan jaksa 



dalam dakwaan subsdier telah mencantumkan yang merupakan dakwaan yang 

diterima oleh hakim, yang kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan 

menyatakan bahwa korupsi dilakukan bersama-sama. Sehingga hakim di 

pengadilan negeri mataram dan pengadilan tinggi mataram kurang mencermati 

dakwaan subsidier jaksa penuntut umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik 

kesimpulan yakni sebagai berikut : 1) Bahwa Penerapan pidana dalam putusan 

Pengadilan Tinggi jauh lebih ringan yaitu dijatuhi pidana penjara 2 tahun dan 

denda Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair kurungan 

satu tahun penjara, mengingat ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi yaitu 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan 

paling lama 20 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000.000.000.- (satu miliar 

rupiah). 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 

03/Pid.sus/2017/PT. Mtr adalah a) Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan 

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan 

sebagaimana di larang dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. 

b) Pertimbangan non yuridis yaitu bahwa sebelum majelis hakim mejatuhkan 

hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangakan keadaan keadaan yang 

memberatkan dan meringankan terdakwa. 

 



Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut : 1) Perlu 

terlebih dahulu terdapat pertimbangan keterangan dari ahli aprisal (penaksir 

harga tanah) sebagai pihak/lembaga yang paling memahami masalah teknis 

perhitungan/taksiran harga, sehingga dapat ditentukan secara terukur dan pasti 

kerugian untuk menentukan uang pengganti, sehingga dapat memberikan 

kepastian hukum kepada terdakwa. 2) Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi 

Mataram menyebutkan substansi penyalahgunaan kewenangan yang sebaiknya 

dikaitkan dengan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, penyebutan kalimat penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan 

memiliki makna yang luas dan tidak ditekankan dan diuraikan lebih lanjut pada 

aspek yuridis. Selain itu, dalam pertimbangan juga terdapat penyebutan 

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana dalam dakwaan subsidair (Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 

(1) ke-1, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang 

dikuatkan Pengadilan Tinggi Mataram tidak menunjukan menerima dakwaan 

subsdiair, hanya penyebutan terbukti dan secara sah melakukan tindak pidana 

korupsi. 
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