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ABSTRAK 

TINJAUAN TENTANG PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA 

SEBAGAI ALASAN YANG MERINGANKAN PIDANA DALAM 

TINDAK PIDANA KORUPSI 

NAMA: LALU KUKUH KHARISMA 

NIM: D1A014170 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk megetahui boleh atau tidaknya hakim 

menjatuhkan pidana di bawah minnimal khusus jika ada pengembalian kerugian 

keuangan negara serta untuk mengetahui penerapan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 

1999 sebagaimana telah diuabah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana 

Korupsi di Pengadilan Negeri Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian normatif. Metode pendekatan hukum yang digunakan adalah 

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

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: 

pengembaliankerugiankeuangan Negara secarasukarela/diluar proses 

pemeriksaanperadilantidaklantassebagaidasar hakim untukmemberikanpidana di 

bawah minimal khusus, karenaberdasarkanasaslegalitas yang 

padaitinyatidakmemperbolehkanpidanaselain yang ditentukanundang-undang. 

Dan penerapan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelahdiubahdengan 

UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahanAtas UU No. 31 Tahun 1999 

tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi, di Pengadilan Negeri Mataram telah 

tepat dalam menerapkan ketentuan pidana minimal khusus. 

Kata Kunci: Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Alasan Yang 

Meringankan Pidana, Tindak Pidana Korupsi 

 

ABSTRACT 

REVIEW OF A COUNTRY FINANCIAL RETURNS AS A RELIABLE 

EFFECT OF CRIMINAL IN CORRUPTION CRIMINAL 

The purpose of this study is to determine whether or not the judge may 

impose criminal sanctions under special minnimal if there is a state financial loss 

recovery and to know the application of Article 4 of Law Number 31 Year 1999 

as has been promulgated by Law Number 20 Year 2001 regarding the amendment 

to Law -No. 31 Year 1999 on the Elimination of Corruption in the Mataram 

District Court. The type of research used is the type of normative research. The 

legal approaches used are legislation approach, conceptual approach, and case 

approach.From the result of the research, it can be concluded that: the financial 

loss of the state voluntarily / beyond the judicial review process does not 

necessarily serve as the basis of the judge to give the crime under a special 

minimum, because based on the legality principle which does not permit criminal 

other than that specified by law . And the application of Article 4 of Law no. 31 of 

1999 as amended by Law no. 20 of 2001 on Amendment to Law no. 31 of 1999 

on the Eradication of Corruption, in the Mataram District Court has been 

appropriate in applying specific minimum criminal provisions. 

Keywords: State Financial Losses Restricted, Crime Relieves, Corruption 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini selain difokuskan pada 

pencegahan dan pemberantasan, juga difokuskan pada pengembalian kerugian 

keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Pasal 18 dan 

Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah 

dengan UU N0: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.dalam Pasal 4 dan penjelasan 

Pasal 4 memberikan keringanan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang 

dengan sukarela tanpa paksaan mengembalikan kerugian negara sebelum putusan 

pengadilan dijatuhkan. Ketentuan pasal tersebut diatas menunjukan bahwa upaya 

pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta 

pemberantasan dalam hal pemidanaan  badan terhadap pelaku saja tetapi juga 

meliputi upaya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana 

korupsi. 

Munculnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No 31 Tahun 

1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih disebabkan untuk 

menghindari adanya pemahaman bahwa pengembalian kerugian negara dapat 

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
1
 

Seperti diketahui bahwa dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 

sebagaiamana telah diubah degan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang 

                                                           
1
https://www.google.co.id/amp/s/yusranlapananda/wordpress.com/2014/01/19/pengembal

ian-kerugian-negaradaerah-unsur-merugikan-keuangan-negara-dantindak-pidana-korupsi-bagian-

4/amp/ 

https://www.google.co.id/amp/s/yusranlapananda/wordpress.com/2014/01/19/pengembalian-kerugian-negaradaerah-unsur-merugikan-keuangan-negara-dantindak-pidana-korupsi-bagian-4/amp/
https://www.google.co.id/amp/s/yusranlapananda/wordpress.com/2014/01/19/pengembalian-kerugian-negaradaerah-unsur-merugikan-keuangan-negara-dantindak-pidana-korupsi-bagian-4/amp/
https://www.google.co.id/amp/s/yusranlapananda/wordpress.com/2014/01/19/pengembalian-kerugian-negaradaerah-unsur-merugikan-keuangan-negara-dantindak-pidana-korupsi-bagian-4/amp/
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Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi menggunakan aturan pidana pidana minimal khusus, 

namun tidak disertai dengan  aturan penerapannya secara khusus. Oleh karnanya 

jika terdapat alasan-alasan yang meringankan pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaiamana telah diubah degan 

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menghendaki 

jika terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara secara suka rela maka 

pidana yang akan di jatuhkan dapat dikurangi. Oleh karnanya menimbulkan 

ketidakjelasan dan bahkan bisa timbul salah pengertian tentang apa yang dimaksud 

pembuat undang-undang dengan mencantumkan pidana minimal dalam suatu 

perumusan delikapakah menganut pidana minimal wajib yang bersifat absolute 

sehingga aturan pidana minimal tersebut tidak boleh dilsmpsui ataumenganut model 

yang relative/elastic/tidak pasti sehingga boleh dilampaui. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penyusun merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Tentang Pengembaliann Keuangan 

Negara Sebagai AlasanYang Meringankan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya 

adalah: 1.Apakah dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara hakim 

dapat menjatuhkan putusan di bawah minimal khusus? 2.Bagaimanakah 

penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

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

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi 

di Pengadilan Negeri Mataram? 
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Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah untuk mengetahui boleh tidaknya 

hakim menjatuhkan pidana di bawah minnimal khusus jika ada pengembalian 

kerugian keuangan negara dan untuk mengetahui penerapan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diuabah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri 

Mataram.Adapun manfaat penilitan adalah 1. manfaat teoritispenyusun berharap 

karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan 

akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya  untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana 

serta yang berkaitan dengan permasalahan kasus tindak pidanan korupsi. 2. 

Manfaat praktis skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta 

dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi aparat penegak hukum 

(polisi, jaksa, pengacara, hakim dan aparat terkait lainnya) dalam upaya 

pemberantaan tindak pidana korupsi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah peneilitian normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan 

konseptual (konseptual aproach) dan pendekatan kasus (case aproach). Bahan 

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier. Teknik 

memperoleh bahan hukum adalah dengan study document yang kemudian 

dianalisis menggunakan penafsiran-penafsiran yang diakui secara ilmiah. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BOLEH ATAU TIDAK HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH 

MINIMAL KHUSUS AKIBAT PENGEMBALIAN KERUGIAN 

KEUANGAN NEGARA 

KUHP yang berlaku saat ini hanya mengenal pidana minimum umum 

yakni untuk pidana penjara waktu tertentu ialah 1 hari dan pidana denda paling 

sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen yang setelah dikeluarkannya Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP terhadap ancaman denda 

dalam KUHP dilipat gandakan menjadi sepuluh ribu rupiah, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 30 KUHP. 

Hal demikian berbeda dengan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan aturan 

ancaman pidana minimal khusus. Penggunaan pidana minimal khusus tentu saja 

merupakan pengaturan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP karena 

dalam KUHP tidak mengenal ancaman pidana minimal khusus, jika terjadi 

keadaan demikian maka berdasarkan Pasal 103 KUHP  yang digunakan ialah 

ketentuan yang ada dalam UU  No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
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sebagai undang-undang Khusus. Dalam kaitan tersebut Barda Nawawi 

berpendapat:
2
 

“Secara legalitas pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan 

delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemidanaan induk dalam 

KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai 

dengan aturan penerapannya secara khusus, karena: 

a. Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja 

diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan delik; 

b. untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaan (straftoe-

metinggsregel)-nya terlebih dahulu; 

c. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam dalam 

“aturan umum” KUHP (sebagai system induk); 

d. Aturan (pemidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi  pada 

system maksimal, tidak pada system minmal; 

e. Oleh karena itu, apabila UU diluar KUHP akan menyimpang dari 

system umum KUHP, maka UU diluar KUHP seharusnya membuat 

aturan (pemidanaan) khusus sesuai dengan ketentuan dalam Psl. 103 

KUHP;” 

 

Menurut Lalu Parman bahwa:
3
 

“Dengan tidak adanya pedoman atau aturan pemidanaan untuk 

menerapkan sistem minimal khusus, dapat menimbulkan masalah yuridis 

dalam prkatek, dimana telah terjadi polemik diantara hakim, sehingga 

terhadap penerapan pidana minimum khususmuncul (dua) pandangan 

yaitu; pertama, wajib menerapkan ketentuan sebagaimana yang telah 

diatur dalam undang-undang, dan kedua, dapat dilakukan trobosan 

berdasarkan social-moral justice, dimana hakim dapat menjatuhkan pidana 

di bawah batas pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan 

pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis disertai alasan 

rasonal.” 

 

Oleh karena tidak adanya aturan pemidanaan sebagai pedoman untuk 

menerapkan pidana minimal khusus akan menjadi masalah dalam parkatik ketika 

ada alasan/hal-hal yang dapat meringankan pidana seperti pengembalian kerugian 

keuangan negara secara suka rela oleh pelaku tindak pidana korupsi, apakah 

                                                           
2
Hernold Fery Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana 

Korupsi, Suatu Pendekatan HukumProgresif, Thafa Media, 2014, hlm. 229 
3
Lalu Parman, Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Sistem Pidana Minimum Khusus 

Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, (Disertasi Universitas Brawijaya), Malang, 2014 hlm.174-

175 
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dengan adanya alasan yang meringankan pidana tersebut hakim boleh 

menjatuhkan pidana diawah minimal khusus atau sebaliknya. 

Di dalam UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengembalian kerugian keuangan negara 

hasil tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua cara, yaitu: 

a. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Diperintahkan 

Putusan Hakim 

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui putusan hakim ini 

ialah salah satu cara untuk mengembalikan keuangan negara yang 

diperintahkan oleh hakim melaui putusannya dengan cara memberikan 

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) 

UU No. 31 Tahun 1999 mengatur mengenai jenis pidana tambahan yang 

dapat diancamkan kepada terdakwa yang berbunyi:
4
 

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana adalah: 

a. 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  di mana tindak 

pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 

menggantikan barang-barang tersebut; 

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diproleh dari 

tindak pidana korupsi; 

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 

paling lama 1 (satu) tahun; 

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 

penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, 

                                                           
4
Indonesia Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 

Tahun 1999 sebagaiaman telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

UU. No. 31 Tahun 1999 LN. No. 134 Tahun 2001TLN No.4150 Tahun 2001 
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yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada 

terpidana; 

 

Oleh karenanya pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana korupsi ialah seluruh pidana tambahan sebagaiaman 

diatur dalam Pasal 10 KUHP ditambah dengan pidana Tambahan 

sebagaiaman diiatur dalam Pasal 18 di atas. 

b. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Secara Suka Rela 

Dalam prakatik yang sedang berkembang dewasa ini dikenal satu 

model pengembalian kerugian negara selain pengembalian kerugian 

keuangan negara melalui perintah putusan hakim yaitu pengembalian 

kerugian keuangan negara secara suka rela oleh pelaku tindak pidana 

korupsi.  

Dasar pembolehan Pengembalian kerugian keuangan negara secara 

suka rela ini yaitu Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya 

menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau 

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 melainkan hanya 

sebagai alasan yang meringankan pidana. Pengembalian kerugian 

keuangan negara secara suka rela ini lazim dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana korupsi dengaan harapan dapat mempengaruhi putusan pengadilan 

supaya mendapat hukuman yang ringan bahkan sampai di bawah 

ketentuan pidana minimal khusus. 
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penjatuhan pidana di bawah 

ancaman minimal khusus dari ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim, sampai 

sejauh ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

secara khusus mengenai hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimal  

khusus dari ketentuan undang-undang.  

Oleh karena tidak adanya aturan penerapan pidana minimal khusus 

tersebut, untuk menerapkannya perlu dicari asas-asas hukum yang berlaku sebagai 

acuan dan batasan dalam menerapkan aturan pidana minimal khusus tersebut. 

Para pemikir hukum pidana Belanda seperti D. Schaffmeister, N. Keijzer 

dan E. PH Sutorius pemikirannya diterjemhkan oleh J.E Sahetapy, dikatakan 

berkaitan dengan berbagai aspek asas legalitas bahwa ada tujuh aspek yang dapat 

dibedakan sebagai berikut:
5
 

a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut 

undang-undang; 

b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; 

c. tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; 

d. Tidak boleh ada perumusan delik  yang kurang jelas (syarat lex certa); 

e. Tidak ada ketentuan surut dari ketentuan pidana; 

f. Tidak ada pidana lain kecuai yang ditentukan undang-undang; 

g. penentuan pidana hanya menurut cara-cara yang ditentukan undang-

undang;  

Dari Pendapat di atas terlihat bahwa berdasarkan asas legalitas hakim tidak 

diperbolehkan memberikan pidana lain kecuali yang telah ditentukan undang-

                                                           
5
Makawimbang, Op.cit.,  hlm.  231-234  
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undang. Selain itu juga menurut A. Ridwan, asas penghukuman yang diapakai 

dalam penerapan hukum pidana adalah:
6
 

“asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum 

umum/minimum khusus.” Pengertian “minimal universal” adalah 

penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) 

yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-

masing. Pengertian “maksimal spesial” adalah penjatuhan hukuman 

tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (spesial) atas masing-masing, 

ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan 

maksimalnya.  

Atas dasar asas tersebut maka dijamin adanya kepastian hukum dalam 

penerapan jenis pidana dalam hukum pidana artinya dengan asas tersebut tentu 

mengikat para hakim pada batas minimal dan batas maksimal penghukuman”. 

Maka mendasari asas penghukuman tersebut, artinya hakim tidak boleh 

menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak 

boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang 

telah ditentukan undang-undang. 

Selain itu juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

dalam perubahanya, ketentuan mengenai pidana minimal khusus untuk pidana 

penjara dan denda dihapuskan untuk tindak pidana tertetu, hal ini dapat dilihat 

dalam Pasal 12 A, UUNo. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: 

(1)Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 

Pasal 11, dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang 

nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

                                                           
6
Lilik Mulyadi, Pengadilan, Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Cv. 

Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 63 
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(2)Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 

5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) 

Pengahapusan sistem pidana minimal khusus untuk tindak pidana korupsi 

tertentu khususnya terhadap ketentuan dalam Pasal 12A tidak ditujukan kepada 

Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan hal tersebut meskipun pelaku tindak pidana 

korupsi terbukti melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 dan jumlah kerugian keuangan 

negara kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meskipun terdakwa 

mengembalikan kerugian keuangan negara secara sukarela sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, hakim tidak boleh menerapkan hukum di bawah ketentuan pidana 

minimal khusus.  

 

PENERAPAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 

SEBAGAIMANA TELAH DIUABAH DENGAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK 

PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MATARAM 

Putusan Pengadilan Negeri Mataram 

Untuk melihat penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, analisis dilakukan pada putusan hakim 

yang memuat aspek pengembalian kerugian keuangan negara sebagai alasan yang 

meringankan pidana dalam putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Pada Pengadilan Negeri Mataram. Adapun putusan-putusan tersebut sebagai 

berikut: 
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a. Putusan Nomor: 20/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR 

Dalam putusan ini terdakwa atas nama Suratman terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU. No 31 tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 

dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana denda 

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

apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 

b. Putusan Nomor 19/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR 

Dalam putusan ini terdakwa atas nama M. Nasi Yusuf terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 

sebgaimana diatur dalam Pasal 3 UU. No 31 tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di 

hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana denda sebesar 

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

terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana 

kurungan selama 2 (dua) bulan; 

Analisis Putusan 

Dari  2 (dua) putusan di atas terdakwa sama-sama terbukti bersalah 

melakukan tindak pidna korupsi sebagaiaman diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari  2 (dua) putusan 

di atas juga terdakwa sama-sama mengembalikan kerugian keuangan negara 

secara suka rela dan masing-masing terdakwa dijatuhi pidana 1 penjara (satu) 

tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 

sehingga ada kesamaan pemikiran dari majelis hakim bahwa yang dimaksud 
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dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebaga alasan yang meringankan 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dalam batas pidana minimal khusus 

dan maksimal khusus, sebagaimana putusan di atas hakim menjatuhkan pidana 

tetap dalam batas pidana minimal khusus Pasal 3 yaitu untuk pidana penjara 

selama waktu tertentu ialah 1 (satu) tahun penjara dan batas minimal khusus 

pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

. 
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  III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal yang telaah diuraikan di atas, maka dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengembaliankerugiankeuangan Negara 

secarasukarela/diluar proses pemeriksaanperadilantidaksebagaidasar hakim 

untukmenjatuhkan pidana di bawah minimal khusus, 

karenaberdasarkanasaslegalitastidakmemperbolehkanpidanaselain yang 

ditentukanundang-undang. 2. Penerapan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 

sebagaimanatelahdiubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahanAtas 

UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi, di 

Pengadilan Negeri Mataram dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ancaman 

pidana minimal khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang, hal  ini berarti 

meskipun dijatuhkan pidana yang lebih ringan atau diberikan pidana yang lebih 

ringan tetapi tidak berada dibawah minimal khususatau tetap dalam batas pidana 

minal khusus dan maksimum khususnya. 

Saran 

Dari kesimpulan diataspenyusunmenyampaikan saran sebagaiberikut: 

1.Perludilakukanrevisiterhadap UU No. 31 Tahun 1999 

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 20 Tahun 2001 

tentangPerubahanAtas UU No. 31 Tahun 1999 

tentangPemberantasanTindakpidanaKorupsi dengan menambahkan suatu 

ketentuan pedoman penerapan pidana minimal khusus misalnya dengan adanya 
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pengembalian kerugian keuangan negara secara penuh maka pidananya dapat 

dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok yang dijatuhkan dan pengurangan 

pidana tersebut tidak boleh melewati batas pidana minimal khusus, sehingga 

dengan adanya aturan pedoman penerapan pidana minimal khusus dapat lebih 

mencerminkan nilai keadilan dan kepstian hukum. 2. Dengan adanya Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pidana 

dengan batas minimum khusus, seharusnya bagi para hakim memiliki satu 

persepsi yang sama dalam menerapkan pidana sehingga tidak ada lagi timbul dua 

pendapat yag berbeda dalam menerapkan ketentuan pidana minimal khusus dan 

diperlukan suatu aturan dalam bentuk keputusan Ketua Mahkamah Agung yang 

berisi petunjuk bagi hakim dalam menerapkan ketentuan pidana minimal khusus 

yang di dalamnya berisikan larangan bagi hakim di bawahnya untuk tidak 

menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimal khusus 
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