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ABSTRAK 

Salsa Fariza (B 111 14 028), dengan judul skripsi ‘’Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain Linmas di 
Kabupaten Pangkep’’ (Studi Kasus No. 47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks). 
Dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. selaku 
pembimbing l dan Dr. Amir Ilyas, SH., MH. selaku pembimbing ll. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk-Bentuk Tindak 
Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta 
untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Tindak Pidana 
Korupsi Pengadaan Kain Linmas di Kabupaten Pangkep Dalam Perkara 
Putusan Nomor 47/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks terhadap terdakwa kasus 
korupsi secara bersama-sama. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian bidang ilmu hukum (legal 
research) dengan konsentrasi hukum pidana. Pendekatan masalah pada 
penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan 
dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan berserta 
peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari 
objek penelitian di lapangan berupa Putusan Pengadilan dan data 
sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berupa buku-buku 
hukum, literatur-literatur, dokumen, dan undang-undang. Penelitian ini 
dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Makassar. 

Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Bentuk-bentuk korupsi 
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah umumnya risiko korupsi 
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi yaitu menyuap, 
menggabungkan pekerjaan, memecah Pekerjaan, mengurangi kuantitas 
dan/atau kualitas barang/jasa, dan penggelembungan harga (mark up); (2) 
Penerapan hukum pidana materil oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perkara putusan 
No.47/Pid.Sus.TPK2016/PN.Mks telah sesuai dan memenuhi unsur delik 
sebagaimana dakwaan Subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang 
menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana 
Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah negara berkembang masih memiliki 

banyak permasalahan dalam perkembangannya. Negara Republik 

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai hasil amandemen ke 

IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di mana dalam Pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945 disebutkan bahwa ‘’Negara Republik Negara Republik 

Indonesia adalah Negara Hukum.’’  

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak masalah besar yang 

sedang kita hadapi sekarang ini. Permasalahan korupsi merupakan bagian 

dari persoalan hukum. Sebab melalui hukum, korupsi diharapkan dapat 

diberantas. Hukum itu sendiri menurut Hamaker, dirumuskan sebagai 

suatu refleksi daripada kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan Roscoe 

Pound menegaskan ‘’Law is a tool of social engineering atau hukum 

sebagai alat mengatur dan mengelola masyarakat.’’ Dengan kata lain, 

hukum harus dapat mengarahkan menuju masyarakat yang lebih baik.1  

                                                                 
1 Firman Wijaya, 2008, Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik), Maharani Press, Jakarta, hlm. 1. 
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Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Korupsi 

merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan 

masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, 

oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan 

keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan 

memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan 

perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum. 

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) yang merusak dan mengancam sendi-sendi 

kehidupan bangsa. Disadari atau tidak, korupsi sebenarnya telah merusak 

ke segala bidang, tidak hanya berkembang dalam bidang eksekutif dan 

yudikatif serta legislatif saja, namun korupsi juga telah merambah ke 

lingkungan masyarakat pada umumnya. 

Jika ditelisik lebih jauh sebetulnya praktik korupsi sangat erat 

kaitannya dengan kekuasaan. Kejahatan korupsi yang terjadi pada hampir 

semua negara di dunia ini selalu berkorelasi positif dengan kekuasaan 

yang disalahgunakan atau diselewengkan, sehingga pelaku kejahatan 

maha haram ini adalah mereka yang memangku jabatan-jabatan publik 

baik itu di sektor pemerintah maupun sektor-sektor swasta.2 

 Secara umum, Tindak Pidana Korupsi secara material di atur di 

dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 

                                                                 
2 Hariman Satria, 2014, Anatomi Hukum Pidana Khusus, UII Press, Yogjakarta, hlm. 20. 
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20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau 

disebut UU PTPK. Dalam UU PTPK tersebut, terdapat beberapa bentuk 

tindak pidana korupsi yang salah satunya terkait dengan pengadaan. 

Pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang 

besar, sehingga pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang selalu 

teracuni korupsi.  

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi 

pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden selanjutnya disebut 

PerPres, yang telah mengalami empat kali perubahan. Pertama, PerPres 

No. 54 Tahun 2010, kedua PerPres No. 70 Tahun 2012, ketiga PerPres No. 

172 Tahun 2014, dan keempat PerPres No. 4 Tahun 2015 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden tersebut 

berisi pedoman pengadaan barang instansi pemerintah yang dibiayai 

dengan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan yang 

dibiayai dengan pinjaman luar negeri, termasuk kredit ekspor. 

Pengadaan barang dan jasa di pemerintah meliputi seluruh kontrak 

pengadaan antara pemerintah (departemen pemerintah, badan usaha milik 

negara, dan lembaga negara lainnya) dan perusahaan (baik milik negara 

ataupun swasta) bahkan perorangan.3  

Kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya melibatkan orang 

dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama dan pengaruh besar. 

                                                                 
3 Adrian Sutedi, 2016, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai 

Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 4. 
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Usaha untuk mendapatkan barang melalui pengadaan inilah rawan akan 

terjadinya korupsi, hal ini dapat terjadi antara pengguna dan penyedia 

barang dalam proses atau mekanisme dalam pengadaan tersebut. 

Sebagaimana halnya dengan kasus korupsi pengadaan kain linmas di 

Kabupaten Pangkep, di mana pelaku bertindak sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) yang karena perbuatannya sehingga merugikan 

keuangan negara sebesar Rp. 315.497.000,00. Prosedur yang tidak 

sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal pengadaan ini, dipandang 

telah menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan, karena telah 

membuat dan menetapkan harga perkiraan sendiri atau HPS, tanpa 

memerhatikan dan mempertimbangkan ketentuan yang termuat dalam 

PerPres No. 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (7) tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

Pemberantasan korupsi dalam pengadaaan barang dan jasa 

pemerintah idealnya dimulai dari intern kalangan birokrasi itu sendiri. 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk 

memberantas korupsi telah diterbitkan. Namun praktik korupsi masih terus 

berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya. Oleh karena itu, 

penulis merasa perlu dilakukan telaah yuridis dengan mengangkat skripsi 

dengan judul: ‘’Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi 

Pengadaan Kain Linmas di Kabupaten Pangkep.’’ 

 

B. Rumusan Masalah 



 5 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut di atas maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah ?  

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak 

pidana korupsi pengadaan kain linmas di Kabupaten Pangkep 

dalam perkara Putusan Nomor 47/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah. 

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak 

pidana korupsi pengadaan kain linmas di Kabupaten Pangkep 

dalam perkara Putusan Nomor 47/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mks. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut : 

1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di 

Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana korupsi pengadaan. 
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2. Menambah bahan referensi bagi penulis dan mahasiswa fakultas 

hukum dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 

3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 

umum yang mempunyai kepedulian terhadapan 

persoalan-persoalan hukum utamanya dalam hal pemberantasan 

korupsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah ‘’tindak pidana’’ atau dalam bahasa Belanda, starfbaarfeit, 

yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.4 

Starfbaarfeit dapat diterjemahkan sebagai ‘’sebagian dari suatu kenyataan 

yang dapat dihukum’’, akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum itu 

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, 

perbuatan ataupun tindakan.5  

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal 

dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tercantum sebagai berikut : ‘’Delik adalah perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 

undang-undang tindak pidana.’’6 

                                                                 
4 Wirjono Prodjodikoro, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, 

Bandung, hlm. 39. 

5 P.A.F Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 8. 

6 Teguh Prasetyo, 2010 Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47. 
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Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 

memberikan definisi mengenai delik, yakni : ‘’Delik adalah suatu tindakan 

perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang (pidana).”7 

Selanjutnya Moeljatno mengartikan strafbaarfeit sebagai berikut : 

‘’Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam 

pidana oleh peraturan perundang-undangan.’’8 

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:9 

‘’Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai 
suatu melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan 
dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan.’’ 

 

Menurut Pompe, perkataan ‘’strafbaarfeit’’ itu secara teoritis dapat 

dirumuskan sebagai:10 

‘’Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum.’’ 

 

                                                                 
7 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin, 2015, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 

6. 

8 Ibid. 

9 Ibid. 

10 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogjakarta & PuKAP Indonesia, 

Yogjakarta, hlm. 20. 
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Sedangkan menurut Simons telah merumuskan ‘’strafbaarfeit’’ itu 

sebagai suatu:11 

‘’Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
atau pun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat dihukum’’. 

 

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya 

Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut12 : 

‘’Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan 
diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan 
hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 
bertanggungjawab).’’ 

 

Menurut Sarjana hukum di atas istilah delik (delict) dalam bahasa 

belanda disebut strafbaarfeit, di mana setelah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara 

berlainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Berikut adalah 5 

kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum:13 

Ke-1: ‘’Peristiwa pidana’’ digunakan Zainal Abidin Farid, Rusli 
Efendi, Utrecht, dan lain-lain; 

Ke-2: ‘’Perbuatan pidana’’ digunakan pidana oleh Moeljanto dan 
lain-lain; 

                                                                 
11 Ibid. 

12 Ibid., hlm. 22. 

13 Ibid., hlm. 20. 
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Ke-3: ‘’Perbuatan yang boleh dihukum’’ digunakan oleh H.J Van 
Schravendijk dan lain-lain; 

Ke-4: ‘’Tindak Pidana’’ digunakan oleh Wirjono Projodikoro, 
Soesilo dan S.R Sianturi dan lain-lain; 

Ke-5: ‘’Delik’’ digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan 
Satochid Karta Negara dan lain-lain. 

 

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 

Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana 

akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: ‘’Bahwa perbuatan 

pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana 

dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut.’’14 

 

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat ‘’aturan 

hukum pidana’’ dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di 

Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun 

hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo juga berpendapat 

mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya 

menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.15 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

                                                                 
14 Ibid., hlm. 25 

15 Ibid. 
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Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat 

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya terbagi menjadi dua 

macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.16  

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah 

unsur-unsur yang melekat pada diri di pelaku atau yang berhubungan 

dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana 

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.17 

 

 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

2. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimkasud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP; 

                                                                 
16 P.A.F Lamintang, Op.Cit., hlm. 193. 

17 Ibid. 
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5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

 

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: 

1. Sifat melawan hukum atau wederrechttelkhelid; 

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya ‘’keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri’’ di dalam kejahatan-kejahatan menurut Pasal 
415 KUHP atau ‘’keadaan sebagai pengurus atau komisaris 
dari suatu perseroan terbatas’’ di dalam kejahatan menurut 
Pasal 396 KUHP; 

3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 

Perlu diingat bahwa unsur wederrechttelkhelid itu selalu harus 

dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun 

unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan 

secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.18  

Sementara menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen 

perbuatan pidana terdiri dari:19 

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan); 

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan; 

4. Unsur melawan hukum yang objektif; 

5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

 

                                                                 
18 Ibid., hlm. 194. 

19 Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 52. 
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Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi sebagaimana dikutip oleh 

Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:20 

1. Subjek; 

2. Kesalahan; 

3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh 
Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam 
dengan pidana; 

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Pada mulanya para ahli hukum itu telah membagi tindak pidana ke 

dalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut crimina atrocissima, atrocia 

dan levia yanng tidak didasarkan pada sesuatu asas tertentu, melainkan 

halnya di dasarkan pada berat-ringannya kejahatan, di mana 

berat-ringannya kejahatan itu semata-mata hanyalah mereka dasarkan 

pada berat-ringannya hukuman yang telah diancamkan terhadap 

masing-masing kejahatan.21 

Para pembentuk Code Penal tahun 1980 di Prancis lalu membuat 

suatu ‘’divison tripartie’’ atau suatu pembagian ke dalam tiga jenis tindakan 

                                                                 
20 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 26 

21 P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hlm. 205. 
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melanggar hukum, yang tertuang di dalam Pasal 1C.P. yaitu crime, 

(kejahatan) delit (perbuatan) dan contravention (pelanggaran).22  

Para pembentuk KUHP berusaha untuk menemukan suatu 

pembagian yang lebih tepat mengenai jenis-jenis tindakan melawan 

hukum yang disebut ‘rechtdelicten’’, yakni delik yang bertentangan dengan 

hukum yang tidak tertulis dan ‘’wetsdelicten’’ yakni delik yang memperoleh 

sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, karena 

dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan undang-undang.23  

Kemudian pembagian dewasa ini dikenal oleh para pembentuk dari 

KUHP telah disebut sebagai kejahatan-kejahatan (misdrijven) dalam Buku 

kedua KUHP dan pelanggaran-pelanggaran (overtredingen) dalam Buku 

ketiga KUHP. 

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan 

beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai 

berikut:24 

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 

dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 

III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 

                                                                 
22 Ibid., hlm. 206. 

23 Ibid., hlm. 210. 

24 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm. 28-34. 
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adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. 

Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran 

tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa 

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman 

pidana penjara. 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 

formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah 

tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 

memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah 

melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana 

formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya 

suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 

penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada 

perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan 

dipidana. 

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 

pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana dengan sengaja 

(culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang 

dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 

mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana 

tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 

mengandung culpa. 
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d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 

tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisis 

dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisis. 

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 

berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang 

untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota 

tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang 

dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak 

pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni, yaitu 

tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak 

pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya 

adalah berupa perbuatan pasif dan tindak pidana pasif tidak 

murni, yaitu tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak 

pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat 

aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat 

terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau 

mengakibatkan sehingga akibat itu benar-benar timbul. 

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat 

dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 

pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau 

berlangsung terus-menerus. Tindak pidana yang dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya 

dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga 
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dengan aflopende delicten. Sebaliknya, ada tindak pidana yang 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana 

itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak 

pidana itu masih berlangsung terus-menerus yang disebut 

dengan voordurende delicten. Tindak pidana ini juga dapat 

disebut tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang 

terlarang. 

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah 

semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai 

kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). 

sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak 

pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. 

g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 

pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 

semua orang) dam tindak pidana propria (tindak pidana yang 

hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 

pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 

untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan 

yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang 

yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada 

kejahatan jabatan) dan nakhkoda (pada kejahatan pelayaran). 
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h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 

maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana 

aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah 

tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 

pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari 

yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana 

yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih 

dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 

pengaduan. 

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat 

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 

diperberat dan tindak pidana diperingan. Dilihat dari berat 

ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi: 

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar; 

2. Dalam bentuk yang diperberat; 

3. Dalam bentuk ringan. 

 

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, 

artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sementara 

itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak 

mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan 

sekadar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal 

bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan 
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unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara 

tegas dalam rumusan. 

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 

pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 

kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan kepentingan hukum yang 

dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II 

KUHP. 

  k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 

dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 

berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 

dirumuskan sedemkian rupa sehingga untuk dipandang 

selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup 

dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang 

dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak 

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 

dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, 

diisyaratkan dilakukan secara berulang. 

 

B. Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Korupsi 
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Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari bahasa Latin 

corruptio atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya 

disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, 

suatu kata Latin yang lebih tua.25 

Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti 

Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, 

yaitu corruptie (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke 

bahasa Indonesia, yaitu ‘’korupsi’’.26 

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, 

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, 

kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.27 

Istilah korupsi disimpulkan dalam bahasa Indonesia oleh 

Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: ‘’Korupsi adalah 

perbuatan yang buruk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok dan 

sebagainya.’’28 

Salah satu definisi di dalam kamus lengkap Webster’s Third New 

International Dictionary adalah ‘’ajakan (dari seorang pejabat politik) 

                                                                 
25 Andi Hamzah, 2015, Pemberasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 

RT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4. 

26 Ibid. 

27 Ibid. 

28 Firman Wijaya, Op. Cit., hlm. 7. 
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dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya 

suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.’’29 

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi adalah gejala di 

mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang 

dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.30 

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, 

yang dimaksud corruptie adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana 

yang merugikan keuangan negara.31 

Secara hukum, pengertian korupsi adalah ‘’tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.’’32 

Definisi korupsi menurut organisasi transparansi internasional 

adalah sebagai berikut:33 

“Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang 
tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya 
mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan 
kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka.’’ 

 

Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, 

menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang 
                                                                 
29 Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 29. 

30 Evi Hartanti, 2016, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8. 

31 Ibid., hlm. 9. 

32 Firman Wijaya, Op.Cit., hlm. 8. 

33 Ibid., hlm. 9. 
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menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi 

di bidang ekonomi dan yang menyangkut kepentingan umum.34 

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sama sekali tidak 

tercantum secara jelas mengenai pengertian korupsi itu sendiri. Namun 

dapat disimpulkan dari undang-undang tersebut dalam Pasal 2, bahwa 

tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum 

untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara.35 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 

Dalam membahas unsur-unsur tindak pidana korupsi maka 

tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan 

Pasal 3 UU PTPK. 

Pasal 2 UU PTPK menyatakan sebagai berikut : 

‘’Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

                                                                 
34 Ibid., hlm. 10. 

35 Ibid. 
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rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah).’’ 

 

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka unsur-unsur tindak pidana 

korupsi sebagai berikut: 

a. Setiap orang; 

b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 

c. Dengan cara melawan hukum; 

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara. 

Pada Pasal 2 ayat (2) ditambahkan unsur ‘’dilakukan dalam 

keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’’. Yang dimaksud dengan 

keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan 

bagi pelaku tindak pidana korupsi. 

Pasal 3 UU PTPK menyatakan sebagai berikut : 

‘’Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyah rupiah).’’ 

 

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka unsur-unsur tindak pidana 

korupsi sebagai berikut: 
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a. Setiap orang; 

b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi; 

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 

ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 

d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Syed Husein Alatas, Guru Besar Universitas Singapura 

yang memiliki konsentrasi keahlian dalam tindak pidana korupsi, membagi 

7 (tujuh) bentuk (tipilogi) korupsi dan jenis korupsi, yaitu:36 

1) Korupsi transaktif (transactive corruption), jenis korupsi yang 
menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak 
pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua 
belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya 
keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis 
dengan pemerintah; 

2) Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) adalah 
penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak 
saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau 
tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan 
dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, 
secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang 
berlaku; 

3) Korupsi yang memeras (extortive corruption), adalah korupsi 
yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai 

                                                                 
36 Mispansyah dan Amir Ilyas, 2016, Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 53. 
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ancaman, teror, penekanan (presure) terhadap kepentingan 
orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya; 

4) Korupsi investif (investive corruption), adalah perilaku korban 
korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka 
mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa 
tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, 
selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa 
yang akan datang; 

5) Korupsi defensif (defensive corruption), adalah pihak yang 
akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk 
ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan 
korupsi; 

6) Korupsi otogenik (outogenic corruption), yaitu korupsi yang 
dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau 
pihak lain yang terlibat; 

7) Korupsi suportif (supportive corruption), di sini tidak langsung 
menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. 
Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi 
dan memperkuat korupsi yang sudah ada. 

 

Menurut buku KPK, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) 

bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana 

korupsi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu 

sebagai berikut:37 

1) Perbuatan merugikan keuangan negara 

Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan atau 

perekonomian negara ada dua pasal, yaitu Pasal 2 UU PTPK 

tentang perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri 

sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan 

keuangan negara dan Pasal 3 UU PTPK tentang 

                                                                 
37 KPK, 2006, Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hlm. 19. 
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menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri, 

orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan 

negara.  

 

2) Suap-menyuap 

Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap 

Pengawai Negeri; memberi hadiah kepada Pegawai Negeri 

karena jabatannya; Pengawai Negeri menerima suap; 

menyuap Hakim; menyuap Advokat; Hakim dan Advokat yang 

menerima suap; Hakim yang menerima suap; Advokat yang 

menerima suap. Pasal-pasal yang mengatur suap menyuap 

dalam UU PTPK antara lain: 

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a  

b. Pasal 5 ayat (1) huruf b 

c. Pasal 13 

d. Pasal 5 ayat (2) 

e. Pasal 12 huruf a 

f. Pasal 12 huruf b 

g. Pasal 11  

h. Pasal 6 ayat (1) huruf a 

i. Pasal 6 ayat (1) huruf b 

j. Pasal 6 ayat (2) 

k. Pasal 12 huruf c 

l. Pasal 12 huruf d 
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3) Penggelapan dalam jabatan 

Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan yaitu Pegawai 

Negeri yang menggelapkan uang atau yang membiarkan 

penggelapan; Pegawai Negeri yang memalsukan buku untuk 

pemeriksaan administrasi; Pegawai Negeri merusakkan bukti; 

Pegawai Negeri yang membiarkan orang lain merusakkan bukti; 

Pegawai Negeri yang membantu orang lain merusakkan bukti. 

Pasal-pasal yang mengatur penggelapan dalam jabatan dalam 

UU PTPK antara lain: 

a. Pasal 8 

b. Pasal 9 

c. Pasal 10 huruf a 

d. Pasal 10 huruf b 

e. Pasal 10 huruf c 

 

4) Pemerasan 

Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu 

Pegawai Negeri memeras; Pegawai Negeri memeras Pegawai 

Negeri lain. Pasal-pasal yang mengatur pemerasan dalam UU 

PTPK antara lain: 

a. Pasal 12 huruf e 

b. Pasal 12 huruf g  

c. Pasal 12 huruf f 

 

5) Perbuatan curang 
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Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu 

pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan 

perbuatan curang/ rekanan TNI/POLRI berbuat curang; 

pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; 

penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; 

Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan 

orang lain. Pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang dalam 

UU PTPK antara lain: 

a. Pasal 7 ayat (1) huruf a 

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b 

c. Pasal 7 ayat (1) huruf c 

d. Pasal 7 ayat (1) huruf d 

e. Pasal 7 ayat (2) 

f. Pasal 12 huruf h 

 

6) Benturan kepentingan dalam pengadaan 

Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam 

pengadaan terdapat dalam Pasal 12 huruf i, yaitu Pegawai 

Negeri turut serta dalam yang diurusnya. 

7) Gratifikasi 

Korupsi yang terkait dengan gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 

B jo. Pasal 12 C, yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara 

negara  yang menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada 

KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. 
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4. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang 

dapat menjadi subjek hukum pidana ialah natuurlijke persoon, atau 

manusia. Hal itu dapat dilihat dalam pasal-pasal KUHP pada Buku II dan 

Buku III. 

Undang-undang terkait Pemberantas Tindak Pidana Korupsi 

mengalami perubahan beberapa kali yang juga ikut mempengaruhi subjek 

hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini yang menjadi 

subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 

orang dan pengawai negeri. Dalam undang-undang ini tidak 

menyebutkan bahwa pelaku termasuk badan hukum atau 

korporasi, dengan demikian badan hukum atau korpoasi tidak 

dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi yang 

telah dilakukannya. 

b. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, pelaku tindak 

pidana korupsi adalah dengan sebutan ’’setiap orang’’, yang 



 30 

dimaksud setiap orang di sini meliputi: Manusia, Pegawai 

Negeri dan Korporasi. 

c. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini juga menyebut 

bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan sebutan 

‘’setiap orang’’ yang artinya orang-perorangan, korporasi dan 

pengawai negeri. 

Oleh karenanya, jika disimpulkan dari ketiga undang-undang di 

atas maka mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi adalah : 

1) Manusia atau orang-perorangan 

Setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan, 

bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak masih dalam 

kandungan pun ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika 

meninggal pada saat dilahirkan.38 

 

2) Pegawai Negeri 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 

                                                                 
38 Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 172. 
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tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa 

Pegawai Negeri adalah: 

‘’Setiap Warna Negara Republik Indonesia yang telah 
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, 
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.’’ 

 

3) Suatu badan atau korporasi 

Korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang 

yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum. 39  Menurut Mardjono 

Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi 

sebagai subjek tindak pidana, yaitu:40 

a) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah 
yang bertanggung jawab; 

b) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang 
bertanggung jawab; 

c) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. 

 

 

5. Penyalahgunaan Wewenang 

Penyalahgunaan wewenang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK. 

Adapun perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, 

                                                                 
39 Amir Ilyas dan Yuyun Widianingsih, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Rangkang Education, 

Yogjakarta, hlm. 9. 

40 Ibid., hlm. 48. 
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kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang disalahgunakan 

itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku.41 

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu 

yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara 

menyalahgunakan saranan berarti menyalahgunakan alat-alat atau 

perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.42  

Penyalahgunaan wewenang dimasukkan sebagai bagian inti delik 

(bestanddeel delict) tindak pidana korupsi sejak Peraturan Penguasa 

Militer tahun 1957 sampai sekarang. Tidak adanya penjelasan tentang 

penyalahgunaan wewenang dalam peraturan atau undang-undang akan 

membawa implikasi interpretasi yang beragam.43 

Makna ‘’menyalahgunakan kekuasaan (wewenang)’’ tidak 

diberikan penjelasan secara eksplisit, karenanya pemahaman tersebut 

harus diartikan melalui yurisprudensi ataupun doktrin yang hidup yang 

dapat memberikan penjelasan hal tersebut.44 

                                                                 
41 Firman Wijaya, Op.Cit., hlm. 26. 

42 Ibid., hlm. 27. 

43 Ibid. 

44 O.C Kaligis, 2010, Korupsi Bibit dan Chandra, Indonesia Against Injustice, Jakarta, hlm. 135. 
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Berdasarkan doktrin universal mengenai ‘’makna 

menyalahgunakan kewenangan (kekuasaan)’’ diartikan oleh Prof. Jean 

Rivero dan Prof. Jean Waline, sebagai berikut:45 

a. Perbuatan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan 
dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan 
kepentingan pribadi kelompok atau golongan; 

b. Perbuatan dari pejabat adalah benar ditujukan untuk 
kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa 
kewenangan tersebut diberikan oleh UU atau 
peraturan-peraturan lain; 

c. Menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan 
untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan 
prosedur lain agar terlaksana. 

 

Doktrin ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI dengan 

No : tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara ‘’Sertifikat Ekspor’’. 

Oleh Mahkamah Agung, pengertian ‘’menyalahgunakan wewenang’’ 

mempunyai arti yang sama luasnya dengan pengertian perbuatan 

melawan hukum dalam Hukum Tata Usaha Negara, yaitu bahwa pejabat 

telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud 

diberikannya wewenang itu, yang tentunya sama pula dengan pendapat 

doktrin tersebut di atas.46 

Dalam KUHP digunakan terminologi menyalahgunakan kekuasaan 

atau martabat, khususnya dalam bentuk pembujukan (uitlokking), hal 

                                                                 
45 Ibid. 

46 Ibid., hlm. 136. 
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tersebut terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang menyatakan 

sebagai berikut:47 

Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: 

Ke-1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 
yang turut serta melakukan perbuatan; 

Ke-2 : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 
dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 
dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan 
melakukan tindak pidana ini. 

 

Jadi penyalahgunaan kekuasaan atau martabat menurut KUHP 

terjadi antara atasan dengan bawahan. Perbuatan penyalahgunaan 

wewenang ini hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri 

yang diberikan wewenang menjalankan tugasnya dalam melayani publik. 

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) menyebutkan larangan 

penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan 

meliputi; (a) Larangan melampaui wewenang; (b) Larangan 

mencampuradukkan wewenang; (c) Larangan bertindak 

sewenang-wenang. Begitu pula yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) 

huruf e yang menyebutkan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik meliputi asas tidak menyalahgunakan kewenangan. 

 

                                                                 
47 Firman Wijaya, Op.Cit., hlm. 19. 
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C. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pengadaan barang dan jasa atau procurement dimulai dari adanya 

transaksi pembelian/penjualan di pasar secara langsung (tunai). Kemudian 

berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan 

membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada 

akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan. Dalam prosesnya, 

pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga 

perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa, untuk 

dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan 

pengadaan barang dan jasa.48 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PerPres No. 4 Tahun 2015 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas perubahan keempat PerPres No. 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: 

‘’Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 
dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari 
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan 
untuk memperoleh Barang/Jasa.’’ 

 

Pada hakikatnya pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak 

pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang 

                                                                 
48 Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 1. 
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diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar 

dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.49 

 

2. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PerPres No. 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa 

menerapkan prinsip-prinsip meliputi: (a) Efesien; (b) Efektif; (c) Transparan; 

(d) Terbuka; (e) Bersaing; (f) Adil/tidak diskriminatif; (g) Akuntabel. 

Sementara penjelasan Pasal 5 PerPres No. 5 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdi atas tersebut, yaitu :  

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efesien, efektif, transparan, 
keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses 
Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, 
teknis dan keuangan. 

a. Efesien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan 
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk 
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan 
atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai 
hasil dan sasaran kualitas yang maksimum. 

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan 
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 
Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui 
secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta 
oleh masyarakat pada umumnya. 

                                                                 
49 Ibid., hlm. 4. 
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d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh 
semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi 
persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 
prosedur yang jelas. 

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan 
melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin 
Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, 
sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara 
kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu 
terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang 
sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak 
mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu 
dengan tetap memperlihatkan kepentingan nasional. 

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan 
yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 

 

3. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) PerPres No. 70 Tahun 

2012 atas perubahan PerPres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan 

dengan: 

a. Pelelangan Umum; 

b. Pelelangan Terbatas; 

c. Pelelangan Sederhana; 

d. Penunjukkan Langsung; 

e. Pengadaan Langsung; atau 

f. Kontes. 
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Sedangkan dalam Pasal 35 ayat (3) PerPres No. 70 Tahun 2012 

atas perubahan PerPres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi 

dilakukan dengan: 

a. Pelelangan Umum; 

b. Pelelangan Terbatas; 

c. Pemilihan Langsung; 

d. Penunjukkan Langsung; 

e. Pengadaan Langsung. 

 

Dan untuk dalam Pasal 35 ayat (3a) PerPres No. 70 Tahun 2012 

atas perubahan PerPres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan 

dengan: 

a. Pelelangan Umum; 

b. Pelelangan Terbatas; 

c. Pemilihan Langsung; 

d. Penunjukkan Langsung; 

e. Pengadaan Langsung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

rangka penyusunan skripsi ini, maka penelitian dilakukan di Kota Makassar, 

yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Makassar. Penulis juga melakukan penelitian pada Perpustakaan 

Universitas Hasanuddin Makassar dan Perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin karena penulis menganggap bahwa perpustakaan 

tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penulisan ini. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian merupakan 

penelitian bidang ilmu hukum (legal research) dengan konsentrasi hukum 

pidana. Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan secara yuridis 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji 

peraturan-peraturan perundang-undangan berserta peraturan lainnya yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

dapat digolongkan dalan dua jenis, yaitu: 
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1. Bahan Hukum Primer, diperoleh dari Putusan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar; Bahan-bahan 

yang terkait dengan Putusan tersebut; Dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Pledoi Tim Penasehat 

Hukum serta Amar Putusan. 

2. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dari buku-buku yang relevan, 

literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian 

kepustakaan (library research). 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa Penelitian Pustaka (Library Research) untuk mengumpulkan 

sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, 

arsip serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

D.  Analisis Data 

Pengunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang 

telah dikumpulkan kemudian diolah, sehingga membentuk deskripsi yang 

mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan 

dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta 

pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk-Bentuk Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

 

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak masalah besar yang 

sedang kita hadapi sekarang ini. Korupsi tidak hanya mengancam sistem 

ketatanegaraan kita tetapi juga menghambat pembangunan dan 

menurunkan tingkat kesejahteraan jutaan orang. Korupsi telah 

menciptakan pemerintahan irasional, pemerintah yang didorong oleh 

keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan masyarakat. 

Korupsi hampir merambat ke semua sektor yang ada, salah satunya 

adalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Korupsi merupakan perbuatan 

yangsangat merugikan keungan negara dan masyarakat sehingga dapat 

menghambat jalannya pembangunan nasional. Salah satu lahan korupsi 

yang paling subur adalah pengadaan barang dan jasa, karena melibatkan 

dana yang sangat besar.  

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, 

perbuatan menerima hadiah, komisi, menghimpun dana, dapat 

digolongkan sebagai perbuatan korupsi. Dalam Bab II undang-undang 

tersebut yang terdiri dari 19 Pasal telah diatur berbagai perbuatan yang 
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berpotensi dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi dalam 

pengadaan barang/jasa pemerintah: 

a. Perbuatan yang merugikan perekonomian negara (Pasal 2 dan 

Pasal 3); 

b. Suap - menyuap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c,d, dan Pasal 12) 

c. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10); 

d. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g); 

e. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 7 huruf h); 

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i); 

g. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C). 

Terkait dengan kasus-kasus korupsi dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang menjadi objek penelitian, pada umumnya 

didakwakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, di mana pasal tersebut 

berkaitan dengan kerugian keuangan negara secara melawan hukum atau 

penyalahgunaan wewenang. 

Korupsi dan risiko korupsi dapat terjadi dalam seluruh proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah. Manifestasi dan risiko korupsi dalam 

pengadaan barang dan jasa dapat berbeda di setiap tahapnya. Korupsi 

dapat terjadi dalam tahapan-tahan berikut:50 

                                                                 
50 Ibid, hlm 171. 
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1) Tahap penilaian kebutuhan/penentuan kebutuhan; 

2) Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen tender; 

3) Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang tender; 

4) Tahap pelaksanaan pekerjaan; 

5) Pelaporan keuangan dan audit (bila dilakukan). 

 

Berdasarkan tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa 

pemerintah di atas maka berpotensi terjadi manifestasi dan risiko 

korupsi yang pada umumnya sebagai berikut:51 

1. Menyuap 

Menyuap adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk 

mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil keputusan) supaya 

melakukan tindakan tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan 

tertentu, dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga 

lainnya. Adapun tujuan rekanan melakukan penyuapan antara lain: 

a. Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima 
penwaran barang/jasa yang diajukan oleh rekanan; 

b. Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa 
memenangkan perusahaan penyuap dalam tender/lelang; 

c. Supaya pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa menerima 
barang/jasa yang diserahkan oleh rekanan yang kualitas 
dan/atau kuantitasnya yang sebenarnya lebih rendah 
dibandingkan dengan kualitas atau kuantitas barang/jasa yang 
diperjanjikan dalam kontrak. 

 

                                                                 
51 Suswinarno, 2013, Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

Visimedia, Jakarta, hlm. 24. 
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Ancaman hukuman terhadap penyuap telah diatur dalam Pasal 

209 KUHP dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan bagi 

penerima suap, perilaku pengelola kegiatan pengadaan 

barang/jasa dan pejabat lainnya diatur dalam Pasal 6 Peraturan 

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah pada mengenai Etika Pengadaan. 

 

 

 

 

 

2. Menggabungkan Pekerjaan 

Pasal 24 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden No. 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur 

mengenai penggabungan pekerjaan sebagai berikut: 

(3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna 
Anggaran (PA) dilarang: 

a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang 
tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat 
pekerjaan dan tingkat efesiensinya seharusnya dilakukan di 
beberapa lokasi/daerah masing-masing. 

 

Maksud bunyi pasal di atas adalah suatu pengadaan barang 

yang seharusnya dapat dilakukan oleh masing-masing SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah), tetapi dilaksanakan secara 

terpusat (digabung). Apabila pengadaannya digabung menjadi satu, 
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dapat dipastikan rekanan yang dapat mengikuti tender/lelang 

adalah para pengusaha ekonomi kuat. 

3. Memecah Pekerjaan 

Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden No. 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur 

mengenai penggabungan pekerjaan sebagai berikut: 

(3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: 

c. Memecah Pengadaan Baran/Jasa menjaid beberapa paket 
dengan maksud menghindari pelelangan 

 

Maksud bunyi pasal di atas adalah pengadaan barang yang 

esensinya 1 (satu) paket dipecah menjadi beberapa paket. Apabila 

paket pengadaan tersebut tidak dipecah, prosedur pengadaannya 

adalah melalui lelang terbuka/umum. Untuk menghindari lelang 

umum, paket pengadaan di rekayasa seolah-olah terdiri dari 

beberapa paket. Dengan demikian, rekanan penyedia barang 

dapat ditunjuk secara langsung melalui penunjukan langsung atau 

pengadaan langsung. Hal ini dilarang karena dapat mengakibatkan 

penggelembungan harga barang yang dibeli, yang akhirnya akan 

merugikan keuangan negara/daerah. 

4. Mengurangi Kuantitas dan/atau Kualitas Barang/Jasa 

 

Dalam kontrak selalu diatur mengenai kuantitas dan kualitas 

barang/jasa yang diperjanjikan. Setiap usaha untuk mengurangi 
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kuantitas dan/atau kualitas adalah tindak pidana. Dan yang 

bertanggungjawab apabila terjadi pengurangan kuantitas dan/atau 

kualitas barang/jasa, secara material yaitu rekanan penyedia 

barang/jasa dan secara legal formal yaitu panitia penerima 

barang/jasa, karena merekalah yang menyatakan barang/jasa yang 

diserahkan telah sesuai dengan kontrak. Secara Khusus tugas 

pokok dan kewenangan panitia penerima barang/jasa diatur dalam 

Pasal 18 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

5. Memalsukan Dokumen 

Memalsukan dokumen diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c 

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat 
dikenakan sanksi adalah: 

c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi 
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan 
dalam Dokumen Pengadaan. 

 

    Tindakan memalsukan dokumen yang dapat dituntut secara 

perdata sekaligus secara pidana termasuk merekayasa sebuah 

dokumen seolah-olah dokumen tersebut asli, tetapi palsu. 

6. Penggelembungan Harga (mark up) 
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Harga yang ditawarkan seharusnya berupa estimasi 

penawaran, berdasarkan rincian teknis pengadaan. Namun 

demikian harga dapat dimanipulasi, baik oleh penyedia barang 

maupun pejabat publik untuk meningkatkan keuntungan yang 

diperoleh penyedia barang. 

Menggelembungkan harga penawaran tidak mungkin terjadi 

tanpa menggelembungkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 

Penawaran harga peserta tender/lelang pengadaan barang/jasa 

tidak boleh melebihi (lebih tinggi) dari HPS, sebagaimana diatur 

pada Pasal 66 ayat (5) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penetapan HPS 

adalah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai 

dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 70 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

 

 

 

B. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Tindak Pidana Korupsi 

Pengadaan Kain Linmas di Kabupaten Pangkep dalam Perkara 

Putusan Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks 

 

1. Identitas Terdakwa 
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2. Posisi Kasus 

Bahwa pada Tahun 2014 Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Pangkep memperoleh anggaran pengadaan kain linmas 

yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pangkep melalui Dana 

Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa Drs. Maksun Bin H. 

Abd. Halik ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk 

membuat dan menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan 

Spesifikasi pada bulan juli 2014 sebesar Rp. 990.000.000. Bahwa HPS 

yang disusun oleh Terdakwa selaku PPK dalam melakukan survey kain 

untuk pakaian Linmas di Pasar Pangkep dan Pasar Makassar tidak 

Nama lengkap : Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik 

Tempat lahir : Pangkep 

Umur atau tanggal lahir : 52 Tahun / 03 Januari 1964 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Tempat tinggal : Jln. Andi Mauraga, Kel. Tumampa, Kec. 

Pangkajene, Kab. Pangkep 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil 

Pendidikan : S1 
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disertai dengan bukti atau dokumen hasil survey sehingga hal tersebut 

tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7). Laporan hasil 

audit investigatif atas kegiataan kain untuk Pakaian Linmas Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep 

berkesimpulan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang 

menyebabkan terjadinya kerugian negara/daerah sebesar Rp. 315. 

497.500. 

 

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Berdasarkan posisi kasus di atas maka adapun isi dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 

sebagai berikut: 

PRIMAIR 

Bahwa terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan kain linmas pada Dinas 
Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun 2014 
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2034 tanggal 28 
Februari Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen 
pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep 
Tahun Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi Nurul Fadhilah, 
SI.Kom dan saksi Marjusi SE (berkas terpisah) antara bulan juli 2014 
sampai dengan desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu 
lain dalam Tahun 2014 bertempat di Dinas Pendidikan Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin Nomor 53 
Pangkajene Kabupaten Pangkajene atau setidak-tidaknya pada 
tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa 
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dan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Makassar, baik yang melakukan atau turut serta melakukan 
perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana yang dilakukan 
oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: 

 

• Bahwa pada Tahun 2014 Dinas Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Pangkep memperoleh anggaran pengadaan 
pakaian Linmas yang bersumber dari dana APBD Kabupaten 
Pangkep melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

• Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa ditunjuk 
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan 
Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2034 Tahun 2014 tentang 
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, 
Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Tahun Anggaran 2014, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
yaitu Nurul Haq serta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
yakni 1. Muh. Rusli, Spd (Ketua) 2. Syamsir, Spd.Msi (Sekertaris) 3. 
Halwani (anggota) 4. Eka Darmawati Srikandi (anggota) 5. Usman 
(anggota). 

• Bahwa atas anggaran tersebut, kemudian Terdakwa selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menentukan  
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi pada bulan Juli 
2014 dengan uraian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Volume Harga 
Satuan (Rp) 

Jumlah (Rp) 

Pakaian Linmas, 
spesifikasi: 
a. PDH Hansip 
b. Woll 130 S 
c. 3 meter/orang 

4000 orang 225.000 900.000.000,- 

Total 900.000.000 

PPN 10% 90.000.000 

Jumlah 990.000.000 

Pembulatan 990.000.000 
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• Bahwa HPS yang disusun oleh PPK dalam melakukan survey kain 
pakaian Linmas di Pasar Pangkep dan Pasar Makassar tidak 
disertai dengan bukti atau dokumen hasil survey hal tersebut tidak 
sesuai dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7). 

• Bahwa setelah Terdakwa menentukan dan menetapkan HPS, 
maka dilakukan kegiatan Pelelangan melalui Pokja ULP 
Kabupaten Pangkep, yang sebelumnya telah dibentuk personil 
Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan melalui Nomor 9/SK-POKJA/ULP/2014 tanggal 25 
Februari 2014 yang terdiri dari Ir. Faisal Rachmi selaku Ketua, 
Bustam, SPi selaku Sekertaris dan Hidayat, ST selaku Anggota, 
adapun kegiatan pelelangan tersebut dengan jenis e-lelang 
sederhana metode Pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur 
yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran 
yakni, 1. CV. Sewo Jaya, 2. CV. Ghadi, 3. CV. Fharel Pratama 
Mandiri. 

• Bahwa dalam memasukkan dokumen penawaran yang 
ditandatangani saksi Nurul Fadhilah, SiKom selaku Drirektur CV. 
Sewo Jaya untuk kegiatan pengadaan tersebut juga dilengkapi 
dengan melampirkan Surat Dukungan Distributor Nomor 
S.DUK/IX/2014/0031 tanggal 17 September 2014 dari PT. Sumber 
Sandar Sari Textile sebagai persyaratan dalam mengajukan 
penawaran namun ternyata surat dukungan yang beralamat di Jln. 
Wijaya XI No. 8 tersebut tidak ada/fiktif. 

• Bahwa oleh karena 3 (tiga) perusahaan tersebut telah mengajukan 
penawaran, maka pihak Pokja ULP melaksanakan pembuktian 
kualifikasi terhadap CV. Sewo Jaya yang saat itu diwakili oleh saksi 
Usman atas permintaan saksi Marjusi, SE yang pada akhirnya CV. 
Sewo Jaya ditetapkan oleh Pokja ULP sebagai pemenang lelang 
dengan nilai penawaran Rp. 964.700.000,- berdasarkan Surat 
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 
4095/SPPBJ/PPK/Dispora/VIII/2014 tanggal 27 September 2014 
yang ditanda-tangani oleh Terdakwa, yang selanjutnya 
ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Nomor 
4095/KTRK/PPK/Dispora/IX/2014 tanggal 29 September 2014 
antara Terdakwa dan saksi Nurul Fadhillah. 
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• Bahwa dalam melaksanakan pengadaan pakaian Linmas Direktur 
CV. Sewo Jaya Nurul Fadhilah, SiKom tidak melaksanakan sendiri 
pekerjaannya melainkan dikerjakan oleh saksi Marjusi, SE yang 
jauh sebelumnya saksi Marjusi, SE telah membeli kain-kain 
tersebut sebelum proses lelang dilakukan, maka saksi Marjusi, SE 
melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana dalam kontrak 
penawaran CV. Sewo Jaya yang kemudian Panitia/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan menerima hasil pekerjaan tersbeut 
dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang/jasa Nomor : 
425/002/IX/BAPB-APBD/SEKERTARIAT/DISPORA/2014, tanggal 
13 Oktober 2014 yang pada akhirnya saksi Marjusi menerima 
seluruh pembayaran sejumlah Rp. 863.845.000,- melalui rekening 
Bnak BPD Sulsel Cabang Pangkep CV. Sewo Jaya atas nama 
Nurul Fadhilah nomor 011.0033.000003301-4. 

• Bahwa oleh karena rekanan menerima seluruh pembayaran 
padahal terdakwa pada saat menentukan HPS tersebut tidak 
sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (7) sehingga memperkaya 
orang lain dalam hal ini saksi Marjusi. 

• Laporan hasil audit investigatif atas kegiatan Pengadaan Kain 
untuk Pakaian Linmas Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 
Kabupaten Pangkep tahun Anggaran 2014 Nomor 
LAINV-626/PW21/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang 
ditanda-tangani oleh Deni Suardini Nip. 19650621 198703 1 001 
yang berkesimpulan bahwa terdapat 
penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadinya 
kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 315.497.500,- 
dengan rincian sebagai berikut. 

 

• B
a
h
w
a
 
a
k
i
bat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Marjusi, SE 
dan Nurl Fadillah, SiKom tersebut telah mengakibatkan kerugian 
keuangan negara/daerah sebesar Rp. 315.497.500 (tiga ratus lima 
belas juta empat puluh sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) atau 
setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Nilai Kontrak Pekerjaan 964.700.000 

2 Pajak-pajak (PPn dan PPh) 100.855.000 

3 Dana yang diterima rekanan (1-2) 863.845.000 

4 Realisasi pembelian sesuai kuitansi 541.597.500 

5 Ongkos kirim 6.750.000 

6 Jumlah Realisasi Pembelian (4+5) 548.347.500 

7 Kerugian Keuangan Negara (3-6) 315.497.500 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam 

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi 

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

SUBSIDAR: 

Bahwa terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan kain linmas pada Dinas 
Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun 2014 
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2034 tanggal 28 Februari 
Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada 
Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep Tahun 
Anggaran 2014 bersama-sama dengan saksi Nurul Fadillah, S.I.Kom dan 
saksi Marjusi SE (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana 
dalam dakwaan primair, baik yang melakukan atau turut serta melakukan 
perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang 
daot merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang 
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: 

• Bahwa pada Tahun 2014 Dinas Pendidikan, Olahraga dan 
Pemuda Kabupaten Pangkep memperoleh anggaran pengadaan 
pakaian Linmas yang bersumber dari dana APBD Kabupaten 
Pangkep melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

• Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa ditunjuk 
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan 
Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2034 Tahun 2014 tentang 
Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, 
Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Tahun Anggaran 2014, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
yaitu Nurul Haq serta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
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yakni 1. Muh. Rusli, Spd (Ketua) 2. Syamsir, Spd.Msi (Sekertaris) 3. 
Halwani (anggota) 4. Eka Darmawati Srikandi (anggota) 5. Usman 
(anggota). 

• Bahwa adapun tugas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen adalah: 

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
yang meliputi: 

1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; 

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 

3. Rancangan Kontrak. 

b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa 

c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ 
Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian 

d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedian Barang/Jasa 

e. Mengendalikan pelaksaan kontrak 

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa 
kepada PA/KPA 

g. Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA 
dengan berita acara penyerahan 

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan 
anggaran dan hambatan pelaksaan pekerjaan kepada PA/KPA 
setiap Triwulan 

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksaan pengadaan barang/jasa 

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas 
dalam hal ini diperlukan PPK dapat: 

1. Mengusulkan kepada PA/KPA: 

a. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau 

b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan 

 2. Menetapkan tim pendukung 

3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis 
untuk membantu pelaksaan tugas panitia/UPL 

4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada 
penyedia barang/jasa 
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• Bahwa atas anggaran tersebut, kemudian Terdakwa selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menentukan  
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi pada bulan Juli 
2014 dengan uraian sebagaimana dalam dakwaan Primair. 

• Bahwa HPS yang disusun oleh PPK dalam melakukan survey kain 
pakaian Linmas di Pasar Pangkep dan Pasar Makassar tidak 
disertai dengan bukti atau dokumen hasil survey untuk 
menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh 
Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka hal 
tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam 
menetapkan HPS padahal Terdakwa seharusnya menetapkan 
HPS berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

• Bahwa setelah Terdakwa menentukan dan menetapkan HPS, 
maka dilakukan kegiatan Pelelangan melalui Pokja ULP 
Kabupaten Pangkep, yang sebelumnya telah dibentuk personil 
Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan melalui Nomor 9/SK-POKJA/ULP/2014 tanggal 25 
Februari 2014 yang terdiri dari Ir. Faisal Rachmi selaku Ketua, 
Bustam, SPi selaku Sekertaris dan Hidayat, ST selaku Anggota, 
adapun kegiatan pelelangan tersebut dengan jenis e-lelang 
sederhana metode Pascakualifikasi satu file dengan sistem gugur 
yang diikuti 3 (tiga) perusahaan yang mengajukan penawaran 
yakni, 1. CV. Sewo Jaya, 2. CV. Ghadi, 3. CV. Fharel Pratama 
Mandiri. 

• Bahwa dalam memasukkan dokumen penawaran yang 
ditandatangani saksi Nurul Fadhilah, SiKom selaku Drirektur CV. 
Sewo Jaya untuk kegiatan pengadaan tersebut juga dilengkapi 
dengan melampirkan Surat Dukungan Distributor Nomor 
S.DUK/IX/2014/0031 tanggal 17 September 2014 dari PT. Sumber 
Sandar Sari Textile sebagai persyaratan dalam mengajukan 
penawaran namun ternyata surat dukungan yang beralamat di Jln. 
Wijaya XI No. 8 tersebut tidak ada/fiktif. 

• Bahwa oleh karena 3 (tiga) perusahaan tersebut telah mengajukan 
penawaran, maka pihak Pokja ULP melaksanakan pembuktian 
kualifikasi terhadap CV. Sewo Jaya yang saat itu diwakili oleh saksi 
Usman atas permintaan saksi Marjusi, SE yang pada akhirnya CV. 
Sewo Jaya ditetapkan oleh Pokja ULP sebagai pemenang lelang 
dengan nilai penawaran Rp. 964.700.000,- berdasarkan Surat 
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 
4095/SPPBJ/PPK/Dispora/VIII/2014 tanggal 27 September 2014 
yang ditanda-tangani oleh Terdakwa, yang selanjutnya 
ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Nomor 
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4095/KTRK/PPK/Dispora/IX/2014 tanggal 29 September 2014 
antara Terdakwa dan saksi Nurul Fadhillah. 

• Bahwa dalam melaksanakan pengadaan pakaian Linmas Direktur 
CV. Sewo Jaya Nurul Fadhilah, SiKom tidak melaksanakan sendiri 
pekerjaannya melainkan dikerjakan oleh saksi Marjusi, SE yang 
jauh sebelumnya saksi Marjusi, SE telah membeli kain-kain 
tersebut sebelum proses lelang dilakukan, maka saksi Marjusi, SE 
melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana dalam kontrak 
penawaran CV. Sewo Jaya yang kemudian Panitia/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan menerima hasil pekerjaan tersbeut 
dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang/jasa Nomor : 
425/002/IX/BAPB-APBD/SEKERTARIAT/DISPORA/2014, tanggal 
13 Oktober 2014 yang pada akhirnya saksi Marjusi menerima 
seluruh pembayaran sejumlah Rp. 863.845.000,- melalui rekening 
Bnak BPD Sulsel Cabang Pangkep CV. Sewo Jaya atas nama 
Nurul Fadhilah nomor 011.0033.000003301-4. 

• Bahwa oleh karena rekanan menerima seluruh pembayaran 
padahal terdakwa dalam melakukan survey kain untuk pakaian 
Linmas di Pasar Pangkep dan Pasar Makassar tidak disertai 
dengan bukti atau dokumen hasil survey untuk menentukan harga 
perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) maka hal tersbeut tidak sesuai dengan 
tugas dan kewenangannya dalam menetapkan HPS padahal 
Terdakwa seharusnya menetapkan HPS berdasarkan data yang 
dapat dipertanggungjawabkan sehingga menguntungkan orang 
lain dalam hal ini saksi Marjusi. 

• Laporan hasil audit investigatif atas kegiatan Pengadaan Kain 
untuk Pakaian Linmas Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 
Kabupaten Pangkep tahun Anggaran 2014 Nomor 
LAINV-626/PW21/5/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang 
ditanda-tangani oleh Deni Suardini Nip. 19650621 198703 1 001 
yang berkesimpulan bahwa terdapat 
penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadinya 
kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 315.497.500,- 
dengan rincian sebagaimana dalam dakwaan Primair. 

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi 
Marjusi, SE dan Nurl Fadillah, SiKom tersebut telah mengakibatkan 
kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 315.497.500 (tiga 
ratus lima belas juta empat puluh sembilan puluh tujuh lima ratus 
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang 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. 

 

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Berdasarkan uraian di atas maka Penuntut Umum menuntut supaya 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 

1. Menyatakan terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. HALIK tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan UU 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 dalam dakwaan 
Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; 

2. Menyatakan terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. HALIK terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan UU 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 dalam dakwaan Subsidair; 

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. 
HALIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi 
selama terdakwa berada dalam tahanan semestara dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan; 

4. Menetapkan alat bukti surat berupa: 
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• Photo copy struktur organisasi CV. Sewo Jaya Tanggal September 
2012, diberi tanda Terdakwa (T-1); 

• Photo copy Surat Daftar Kuitansi dan kualitas kain Linmas yang 
ditawarkan oleh CV. Sewo Jaya sebagai dasar mengikuti 
pelaksanaan Lelang Pengadaan Kain Linmas di Dinas 
Pendididkan Olahraga Kabupaten Pangkep dengan nilai persatuan 
Rp. 219.250,- (dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh 
rupiah) dan sebagai dasar untuk pembuatan dan 
penandatanganan Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh 
Direktur CV. Sewo Jaya tanggal 19 September 2014, yang 
didukung pula oleh contoh kain warna hijau Linmas merk 
GIanniversace Wool 130’S, diberi tanda Terdakwa (T-2); 

• Photo copy dari surat perjanjiaj/kontrak Nomor 
2095/KTRK/PPK/DISPORA/IX/2014, antara CV. Sewo Jaya 
dengan Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pangkep tanggal 
29 September 2014, diberi tanda terdakwa (T-3); 

• Photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dari Surat-surat 
Jaminan Pelaksanaan Nomor K.UP00.SBBB.D.14.000017-0 
dengna nilai Rp. 48.235.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus 
tiga puluh lima ribu rupiah) dari Para Terdakwa tanggal 26 
September 2014, diberi tanda Terdakwa (T-4); 

• Print out asli dari Bank BRI Pangkep atas pembebanan 
Pembayaran Bunga Bank dari dana pinjaman untuk pelaksanaan 
pengadaan kain Linmas di Dinas Pendididkan Olahraga 
Kabupaten Pangkep dari tanggal 29 Oktober 2014 sd tanggal 29 
Agustus 2015, sebesar Rp. 89.659.889,- (delapan puluh sembilan 
juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan 
puluh sembilan rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-5); 

• Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari 
kuitansi-kuitansi biaya pengiriman Jakarta - Makassar, yang 
dilakukan secara bertahap yaitu 5 (lima) kali pengiriman yaitu pada 
tanggal 26, 27, 29 Desember 2013 dan tanggal 8 dan 9 Februari 
2014, denga jumlah total biaya pengiriman sebesar Rp. 
19.997.250,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh 
tujuh ribu dua rastus lima puluh rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-6 
sd T-10); 

• Photo copy dari kuitansi biaya pengangkutan (sewa mobil) 
Makassar - pangkep untuk 5 (lima) kali pengangkutan tanggal 9 
Februari 2014 dengan total biaya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh 
juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-11); 

• Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari 
kuitansi biaya pensortiran kain tanggal 20 Februari 2014, sebesar 
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Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda 
Terdakwa (T-12); 

• Photo copy dari Surat Jalan dan kuitansi-kuitansi harga kain 
Linmas Gianniversace dari PT. Multi Logandis Wisesa Jakarta, 
dengan jumlah total harga kain sebesar Rp. 514.595.500,- (lima 
ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima 
ratus rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-13); 

• Photo copy dari Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 
295/III/Tahun 2014. tentang Penetapan Standarisasi harga satuan 
barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep 
Tahun Anggaran 2014, yang menggambarkan bahwa harga 
satuan kain woll dipasaran adalah jauh lebih mahal, sehingga 
ketika Terdakwa I dan II mengikuti Lelang Pengadaan Kain Linmas 
di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pangkep, 
menawarkan kain sebagaimana telah disepakati dalam kontrak 
perjanjian, yang harganya terjangkau sesuai platform anggaran 
yang tersedia, diberi tanda Terdakwa (T-14); 

• Photo copy dari lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012, tentang 
Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Bab II Lembaran ke 6 huruf f 
poin ke-2, menerangkan bahwa keuntungan dan biaya over head 
yang dianggap wajar bagi penyedia barang/jasa maksimal 15% 
dari total anggaran tidak termasuk PPN, sehingga keuntungan 
yang bisa diperoleh penyedia barang (Terdakwa I dan II / CV. 
Sewo Jaya) adalah sebesar Rp. 144.705.000,- (Seratus empat 
puluh empat juga tujuh ratus lima ribu rupiah), diberi tanda 
Terdakwa (T-15); 

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

 

 

5.  Pertimbangan Hakim  

 Dalam Skripsi ini Penulis mengambil putusan pemidanaan 

terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain Linmas di 

Kabupaten Pangkep. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana 
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Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa Drs. Maksun Bin 

H. Abd. Halik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana ‘’Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama’’ 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU 

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 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. 

Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan 

terhadap terdakwa yaitu sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa terdakwa dengan dakwaan sebagaimana 
tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: 
PDS-03/R.4.12/Ft.1/03/2016 tertanggal 23 Mei 2016. 

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut 
Umum menghadapkan Saksi yang masing-masing memberikan 
keterangan di bawah sumpah/janji. 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut dalam 
daftar barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa:  

• Photo copy struktur organisasi CV. Sewo Jaya Tanggal September 
2012, diberi tanda Terdakwa (T-1); 

• Photo copy Surat Daftar Kuitansi dan kualitas kain Linmas yang 
ditawarkan oleh CV. Sewo Jaya sebagai dasar mengikuti 
pelaksanaan Lelang Pengadaan Kain Linmas di Dinas 
Pendididkan Olahraga Kabupaten Pangkep dengan nilai persatuan 
Rp. 219.250,- (dua ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh 
rupiah) dan sebagai dasar untuk pembuatan dan 
penandatanganan Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh 
Direktur CV. Sewo Jaya tanggal 19 September 2014, yang 
didukung pula oleh contoh kain warna hijau Linmas merk 
GIanniversace Wool 130’S, diberi tanda Terdakwa (T-2); 



 61 

• Photo copy dari surat perjanjiaj/kontrak Nomor 
2095/KTRK/PPK/DISPORA/IX/2014, antara CV. Sewo Jaya 
dengan Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pangkep tanggal 
29 September 2014, diberi tanda terdakwa (T-3); 

• Photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dari Surat-surat 
Jaminan Pelaksanaan Nomor K.UP00.SBBB.D.14.000017-0 
dengna nilai Rp. 48.235.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus 
tiga puluh lima ribu rupiah) dari Para Terdakwa tanggal 26 
September 2014, diberi tanda Terdakwa (T-4); 

• Print out asli dari Bank BRI Pangkep atas pembebanan 
Pembayaran Bunga Bank dari dana pinjaman untuk pelaksanaan 
pengadaan kain Linmas di Dinas Pendididkan Olahraga 
Kabupaten Pangkep dari tanggal 29 Oktober 2014 sd tanggal 29 
Agustus 2015, sebesar Rp. 89.659.889,- (delapan puluh sembilan 
juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan 
puluh sembilan rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-5); 

• Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari 
kuitansi-kuitansi biaya pengiriman Jakarta - Makassar, yang 
dilakukan secara bertahap yaitu 5 (lima) kali pengiriman yaitu pada 
tanggal 26, 27, 29 Desember 2013 dan tanggal 8 dan 9 Februari 
2014, denga jumlah total biaya pengiriman sebesar Rp. 
19.997.250,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh 
tujuh ribu dua rastus lima puluh rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-6 
sd T-10); 

• Photo copy dari kuitansi biaya pengangkutan (sewa mobil) 
Makassar - pangkep untuk 5 (lima) kali pengangkutan tanggal 9 
Februari 2014 dengan total biaya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh 
juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-11); 

• Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya dari 
kuitansi biaya pensortiran kain tanggal 20 Februari 2014, sebesar 
Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda 
Terdakwa (T-12); 

• Photo copy dari Surat Jalan dan kuitansi-kuitansi harga kain 
Linmas Gianniversace dari PT. Multi Logandis Wisesa Jakarta, 
dengan jumlah total harga kain sebesar Rp. 514.595.500,- (lima 
ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima 
ratus rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-13); 

• Photo copy dari Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No. 
295/III/Tahun 2014. tentang Penetapan Standarisasi harga satuan 
barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep 
Tahun Anggaran 2014, yang menggambarkan bahwa harga 
satuan kain woll dipasaran adalah jauh lebih mahal, sehingga 
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ketika Terdakwa I dan II mengikuti Lelang Pengadaan Kain Linmas 
di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pangkep, 
menawarkan kain sebagaimana telah disepakati dalam kontrak 
perjanjian, yang harganya terjangkau sesuai platform anggaran 
yang tersedia, diberi tanda Terdakwa (T-14); 

• Photo copy dari lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2012, tentang 
Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Bab II Lembaran ke 6 huruf f 
poin ke-2, menerangkan bahwa keuntungan dan biaya over head 
yang dianggap wajar bagi penyedia barang/jasa maksimal 15% 
dari total anggaran tidak termasuk PPN, sehingga keuntungan 
yang bisa diperoleh penyedia barang (Terdakwa I dan II / CV. 
Sewo Jaya) adalah sebesar Rp. 144.705.000,- (Seratus empat 
puluh empat juga tujuh ratus lima ribu rupiah), diberi tanda 
Terdakwa (T-15); 

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat 
sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dan menghadapkan 
saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang 
Ahli bernama Andi Hamzah, SE yang memberikan keterangan di 
bawah sumpah. 

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama alat bukti 
yang diajukan dipersidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, 
keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang 
ternyata satu sama lain bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya 
fakta hukum. 

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam 
bentuk Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dan 
membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, selanjutnya dakwaan 
Subsdair. 

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair berdasarkan rumusan 
unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut: 

1. Setiap orang; 

2. Dengan cara melawan hukum; 

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; 

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
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Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tuntutan pidana 
Penuntut Umum yang berpendapat tidak terbukti karena perbuatan 
terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang karena jabatannya 
melakukan penyalahgunaan wewenang, bukan perbuatan melawan 
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 
1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, akan tetapi 
perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud, demikian pula 
Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya 
menyatakan tidak terpenuhi dakwaan Pertama Primair. 

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan 
Primair Penuntut Umum telah tidak terbukti dan oleh karenanya 
terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair, 
selanjutnya Majelis tidak akan mempertimbangkan dam membuktikan 
unsur selanjutnya dan langsung akan mempertimbangkan unsur-unsur 
dalam dakwaan Subsidair. 

Menimbang, bahwa terdakwa pada dakwaan Subsidair didakwa 
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana 
pada Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan UU 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 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. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 

5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turun serta melakukan. 

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang 
didakwakan dalam dakwaan Subsidair terpenuhi, maka terdakwa 
harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan 
meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan dalam dakwaan Susidair. 

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim merumuskan 
sendiri keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan 
yang meringankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut: 

Keadaan-keadaan yang memberatkan: 
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- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program 
pemberantasan tindak pidana korupsi 

Keadaan-keadaan yang meringankan: 

- Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang memiliki 
tanggung jawab memberikan nafkah terhadap keluarganya 

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan 

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan  

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain 

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
terhadap terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa 
pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyakanya 
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 
Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, 
bukan diukur dari kerugian negara, tetapi dari jumlah yang 
sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dan 
tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum 
tidak menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan membayar 
uang pengganti, dikarenakan terdakwa tidak menikmati hasil 
keuntungan dari kegiatan Pengadaan Kain Linmas pada Dinas 
Pendididkan, Olahragadan Pemuda Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Tahun Anggaran 2014. 

 

 

6. Amar Putusan 

Mengingat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 

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

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dan 

Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan 

dengan perkara ini. 

MENGADILI 
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1. Menyatakan  terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. HALIK tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 
ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan UU 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 dalam dakwaan 
Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair 
tersebut; 

2. Menyatakan terdakwa Drs. MAKSUN Bin H. ABD. HALIK terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
‘’Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama’’ sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 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 dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari 
dakwaan Primair tersebut; 

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; 

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 

6. Memerintahkan baranf bukti, berupa: 

a. Photo copy struktur organisasi CV. Sewo Jaya Tanggal 
September 2012, diberi tanda Terdakwa (T-1); 

b. Photo copy Surat Daftar Kuitansi dan kualitas kain Linmas 
yang ditawarkan oleh CV. Sewo Jaya sebagai dasar mengikuti 
pelaksanaan Lelang Pengadaan Kain Linmas di Dinas 
Pendididkan Olahraga Kabupaten Pangkep dengan nilai 
persatuan Rp. 219.250,- (dua ratus sembilan belas ribu dua 
ratus lima puluh rupiah) dan sebagai dasar untuk pembuatan 
dan penandatanganan Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani 
oleh Direktur CV. Sewo Jaya tanggal 19 September 2014, 
yang didukung pula oleh contoh kain warna hijau Linmas merk 
GIanniversace Wool 130’S, diberi tanda Terdakwa (T-2);Photo 
copy dari surat perjanjiaj/kontrak Nomor 
2095/KTRK/PPK/DISPORA/IX/2014, antara CV. Sewo Jaya 
dengan Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pangkep 
tanggal 29 September 2014, diberi tanda terdakwa (T-3); 
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c. Photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dari 
Surat-surat Jaminan Pelaksanaan Nomor 
K.UP00.SBBB.D.14.000017-0 dengna nilai Rp. 48.235.000,- 
(empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) 
dari Para Terdakwa tanggal 26 September 2014, diberi tanda 
Terdakwa (T-4); 

d. Print out asli dari Bank BRI Pangkep atas pembebanan 
Pembayaran Bunga Bank dari dana pinjaman untuk 
pelaksanaan pengadaan kain Linmas di Dinas Pendididkan 
Olahraga Kabupaten Pangkep dari tanggal 29 Oktober 2014 sd 
tanggal 29 Agustus 2015, sebesar Rp. 89.659.889,- (delapan 
puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu 
delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), diberi tanda 
Terdakwa (T-5); 

e. Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya 
dari kuitansi-kuitansi biaya pengiriman Jakarta - Makassar, 
yang dilakukan secara bertahap yaitu 5 (lima) kali pengiriman 
yaitu pada tanggal 26, 27, 29 Desember 2013 dan tanggal 8 
dan 9 Februari 2014, denga jumlah total biaya pengiriman 
sebesar Rp. 19.997.250,- (sembilan belas juta sembilan ratus 
sembilan puluh tujuh ribu dua rastus lima puluh rupiah), diberi 
tanda Terdakwa (T-6 sd T-10); 

f. Photo copy dari kuitansi biaya pengangkutan (sewa mobil) 
Makassar - pangkep untuk 5 (lima) kali pengangkutan tanggal 
9 Februari 2014 dengan total biaya sebesar Rp. 7.500.000,- 
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa 
(T-11); 

g. Photo copy yang secara sah telah dicocokkan dengan aslinya 
dari kuitansi biaya pensortiran kain tanggal 20 Februari 2014, 
sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 
diberi tanda Terdakwa (T-12); 

h. Photo copy dari Surat Jalan dan kuitansi-kuitansi harga kain 
Linmas Gianniversace dari PT. Multi Logandis Wisesa Jakarta, 
dengan jumlah total harga kain sebesar Rp. 514.595.500,- 
(lima ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu 
lima ratus rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-13); 

i. Photo copy dari Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
No. 295/III/Tahun 2014. tentang Penetapan Standarisasi harga 
satuan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten 
Pangkep Tahun Anggaran 2014, yang menggambarkan bahwa 
harga satuan kain woll dipasaran adalah jauh lebih mahal, 
sehingga ketika Terdakwa I dan II mengikuti Lelang 
Pengadaan Kain Linmas di Dinas Pendidikan dan Olahraga 
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Kabupaten Pangkep, menawarkan kain sebagaimana telah 
disepakati dalam kontrak perjanjian, yang harganya terjangkau 
sesuai platform anggaran yang tersedia, diberi tanda 
Terdakwa (T-14); 

j. Photo copy dari lampiran Peraturan Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 
2012, tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012, 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada Bab 
II Lembaran ke 6 huruf f poin ke-2, menerangkan bahwa 
keuntungan dan biaya over head yang dianggap wajar bagi 
penyedia barang/jasa maksimal 15% dari total anggaran tidak 
termasuk PPN, sehingga keuntungan yang bisa diperoleh 
penyedia barang (Terdakwa I dan II / CV. Sewo Jaya) adalah 
sebesar Rp. 144.705.000,- (Seratus empat puluh empat juga 
tujuh ratus lima ribu rupiah), diberi tanda Terdakwa (T-15); 

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 

 

 

7. Analisis Penulis 

Berdasarkan perkara pada putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 

47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks hakim menyatakan Terdakwa Drs. 

Maksun Bin H. Abd. Halik terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair yakni 

Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah 

dengan UU 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. 
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Hakim menilai bahwa dakwaan Primair tidak tepat diterapkan 

pada Terdakwa karena tidak terbukti karena perbuatan terdakwa 

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang karena jabatannya 

melakukan penyalahgunaan wewenang, bukan perbuatan melawan 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 

1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, akan tetapi 

perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam 

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Adapun unsur unsur dalam Pasal 3 UU PTPK tersebut sebagai 

berikut: 

1. Setiap Orang 

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi 

subjek hukum, yang dalam hal ini orang perseorangan atau 

termasuk korporasi. Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 

seorang yang mengaku bernama Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik 

yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra 

penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai 

terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta 

keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang 

dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa sesuai 

dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama ‘’setiap orang’’ 

telah terpenuhi pada diri terdakwa. 

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi 

 

Yang dimaksud ‘’dengan tujuan’’ dalan unsur ini, mengandung 

pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, yaitu kehendak 

untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. 

Sedangkan yang dimaksud ‘’menguntungkan’’ adalah 

mendapatkan keuntungan atau kenikmatan yang sebelumnya tidak 

didapatkan, dalam unsur pasal ini tidak dipersoalkan tentang siapa 

yang diuntungkan yaitu apakah diri sendiri atau orang lain atau 

kepada suatu korporasi karena unsur pasal ini bersifat alternatif, 

artinya unsur pasal ini terpenuhi apabila keuntungan tersebut 

ditujukan kepada diri sendiri, orang lain atau korporasi. 

Dengan demkian perbuatan terdakwa sebagaimana fakta 

dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi juga terdakwa, maka 

terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah 

melakukan perbuatan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

dengan cara menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang 

termuat dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 70 Tahun 2012, yang 

mana meskipun Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidaklah 

dapat dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, tetapi terdakwa tetap melanjutkan proses lelang dengan 
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menyerahkan HPS kepada Kelompok Kerja (POKJA), sehingga 

Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa secara 

langsung ataupun tidak langsung dan secara sadar maupun tidak, 

baik dengan tujuan ataupun tidak, atas perbuatannya tersebut telah 

membuat, membantu, memberi kesempatan menguntungkan 

orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini CV. Sewo Jaya 

dengan Direkturnya saksi Nurul Fadillah, SiKom yang 

mengakibatkan negara telah dirugikan sebesar Rp. 315.497.500,- 

(tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu 

lima ratus rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 

‘’dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

korporasi’’ telah terpenuhi. 

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

 

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 

Selanjutnya yang dimaksud dengan kewenangan adalah 

serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan 
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pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas 

pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang 

dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersbeut tercantum dalam 

ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan 

jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku dan 

yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media 

yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan 

atau kedudukan dari pelaku. 

Dengan demikian bahwa terdakwa selaku PPK berdasarkan 

surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Pangkep dan Kepulauan nomor 2034 tanggal 28 

Februari 2014 telah menandatangani dokumen kontrak perjanjian 

antara Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten 

Pangkep dengan CV. Sewo Jaya serta menandatangani dokumen 

menerima barang berupa kain linmas merek Giannversace woll 130 

S sebanyak 4000 (empat ribu) lembar, yang karena 

dokumen-dokumen tersebut, maka pembayaran dibayarkan 100% 

(seratus persen), padahal kain linmas yang diterima Dinas 

Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten Pangkep, tidak 

sesuai dengan isi dalam kontrak perjanjian dan terdakwa selaku 

PPK pada Pengadaan Kain Linmas tersebut tidak melakukan 

pekerjaan dalam jabatannya dengan benar sebagaimana 



 72 

ketentuan yang termuat dalam Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 70 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Oleh karena terdakwa dalam HPS yang disusun  dalam 

melakukan survey kain pakaian Linmas di Pasar Pangkep dan 

Pasar Makassar tidak disertai dengan bukti atau dokumen hasil 

survey untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) yang 

dibuat oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya 

dalam menetapkan HPS padahal Terdakwa seharusnya 

menetapkan HPS berdasarkan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

unsur ‘’menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’’ telah 

terpenuhi. 

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

 

Yang dimaksud ‘’kerugian negara’’ menurut Pasal 1 angka 22 

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara 

menentukan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat 

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai 

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kata ‘’dapat’’ menunjukkan bahwa 

tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan 
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dipenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu 

timbulnya akibat dari perbuatan pidana dimaksud. 

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 

depan persidangan pihak-pihak yang dimintakan 

pertanggungjawaban yang menyebabkan adanya potensi kerugian 

negara pada Kantor Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Pangkepajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014, 

tidak hanya pihak rekanan atau CV. Sewo Jaya saja, akan tetapi 

pihak-pihak lain yang telah ikut serta mewujudkan terjadinya 

kerugian negara, walaupun pihak tertentu tersebut tidaklah 

menerima keuntungan berupa uang atas terjadinya keuangan 

negara, baik secara melawan hukum maupun secara dengan 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 

ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam hal ini 

Terdakwa selaku PPK yang mengakibatkan kerugian negara 

sebesar Rp. 315.497.500,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus 

sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana laporan 

hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi 

Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ‘’dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’’ telah 

terpenuhi. 

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 3 maka Majelis 

Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. 
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Halik berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini telah 

sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara 

yang diatur dalam Pasal 3 UU PTPK. 

Terkait Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim tidak 

menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, dikarenakan 

Terdakwa tidak menikmati hasil keuntungan dari kegiatan Pengadaan 

Kain Linmas pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014 yang 

menimbulkan kerugian negara tersebut. 

Terkait Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat 

telah jelas adanya bentuk persekongkolan yang dilakukan antara pihak 

penyedia barang dan pihak pengguna jasa, sebagai bentuk korupsi 

yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini pihak pengguna 

adalah Terdakwa selaku PPK pada Dinas Pendidikan, Olahraga dan 

Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, saksi Nurul Fadillah, 

SiKOM selaku Direktur CV. Sewo Jaya dan saksi Marjusi, SE selaku 

pelaksana dari CV. Sewo Jaya. Yang mana perkara kedua saksi 

tersebut dituntut dan diadlili secara terpisah. Walapun tanpa adanya 

kerja sama yang direncanakan pelaku, akan tetapi HPS yang 

ditetapkan Terdakwa selaku PPK berperan dan menjadi penyebab 

serta menimbulkan kerugian negara. 
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Berdasarkan uraian di atas, menurut Penulis hakim dalam 

memutuskan perkara pada pada putusan Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 

47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks telah sesuai berdasarkan pertimbangan 

yuridis dengan mencocoki rumusan delik pada Pasal 3 UU PTPK yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu 

dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang ada 

serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan 

terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 

pembenar dan ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau 

membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Selain itu Majelis Hakim 

juga mempertimbangkan adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. 

Berdasarkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Drs. 

Maksun Bin H. Abd. Malik terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara 

bersama-sama. Oleh karena itu hakim menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Tidak 

adanya pidana tambahan berupa uang pengganti menurut Penulis 

sudah tepat, karena pidana tambahan berupa uang pengganti, bukan 

diukur dari kerugian negara, tetapi dari jumlah yang 

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari 
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tindak pidana korupsi dan dalam hal ini terdakwa tidak menikmati hasil 

keuntungan tersebut, melainkan orang lain. Namun Penulis menyoroti 

tidak adanya pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang 

dijatuhkan oleh Majelis Hakim, walaupun pidana denda ini bersifat 

fakultatif, akan tetapi akibat perbuatan terdakwa menyebabkan 

kerugian negara. 

Mengingat tujuan dari pemidanaan bukan untuk memberikan 

nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, 

edukatif dan korektif maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 

sudah sesuai, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa 

keadilan. Namun demikian Penulis berharap Majelis Hakim dalam 

menjatuhkan putusan untuk perkara kasus korupsi lainnya agar 

benar-benar memberi rasa keadilan dan efek jera terhadap pelaku 

korupsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis 

menyimpulkan sebagai berikut; 

1. Bentuk-bentuk korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 

sebagaimana telah diuraikan di atas pada umumnya  risiko 

korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi yaitu 

Menyuap, Menggabungkan pekerjaan, Memecah Pekerjaan, 

Mengurangi Kuantitas dan/atau Kualitas Barang/Jasa, dan 

Penggelembungan Harga (mark up). 

2. Penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Korupsi 

Pengadaan Kain Linmas di Kabupaten Pangkep pada perkara 

Putusan No. 47/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks telah sesuai dengan 

perbuatan terdakwa Drs. Maksun Bin H. Abd. Halik dan memenuhi 

unsur delik sebagaimana dakwaan Subsidair yang dipilih oleh 

Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah 

melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 UU No. 

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

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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B. Saran 

1. Hendaknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang 

lebih memberatkan, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi 

merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat 

memberikan dampak luas dan menimbulkan penderitaan bagi 

masyarakat akibat terhambatnya pembangunan nasional sehingga 

diperlukan penanganan yang luar biasa demi menciptakan efek jera 

terhadap para koruptor. 

2. Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, 

Peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak tebang 

pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa 

memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat 

sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini. 
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