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ABSTRAK 
 

Hakim mempunyai kebebasan mutlak dalam memutuskan suatu perkara. Hakim 

dalam dalam perkara tindak pidana dapat memberikan putusan bebas dan putusan 

lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa. Keputusan bebas dan lepas yang 

diberikan hakim berdasarkan pada pertimbangan dan alasan yang kuat sesuai 

perundang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum 

yuridis empiris jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: 

(1) dasar hukum yang membuat hakim memberikan putusan bebas dan lepas dari 

segala tuntutan hukum pada pelaku pidana untuk keputusan lepas pada kasus 

korupsi berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999 mengenai usnur-

usur korupsi. Pada kasus pidana penipuan dan pemalsuan berdasarkan pada pasal 

378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya. (2) Alasan dan 

pertimbangan hakim memutus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum pada 

kasus korupsi berdasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP tentang putusan bebas 

dan pada kasus penipuan dan pemalsuan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP 

tentang putusan lepas. 

 

 

Kata Kunci: Putusan Bebas, Putusan Lepas, Pidana Korupsi, Pidana Penipuan dan 

Pemalsuan. 
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ABSTRACT 
 

Judges have absolute freedom in deciding a case. The judge in the criminal case 

can provide the acquittal and free decision from all charges the accused. 

Free and loose decision given the judge based on the judgment and strong reasons 

appropriate laws and legislation. In this study uses an empirical approach juridical 

law descriptive type of research. Conclusion of the study describes: (1) the legal 

basis which makes the judge gives the acquittal and release of all charges in a 

criminal to escape decisions on corruption cases under Article 13 of Law No. 31 

of 1999 regarding element corruption. In criminal cases of fraud and forgery 

based on Article 378 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) of the 

Criminal Code to-1 with its elements.(2) The reasons and considerations judge 

acquitted and freed from all lawsuits in cases of corruption based on Article 191 

paragraph (1) of the Criminal Procedure Code the acquittal and in cases of fraud 

and forgery based on those of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure 

Code freelance decision. 

 

Keywords: Free Decision, Acquittal Decision, Criminal Corruption, criminal 

fraud and forgery.
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PENDAHULUAN 

Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Menurut pendapat 

Wirjono Prodjodikoro
1
 menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota 

masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan 

keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Salah satu hukum 

yang mengatur pelanggaran-pelanggaran perbuatan manusia adalah hukum 

pidana. Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Secara yuridis 

tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang 

pidana. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan perbuatan tertentu.  

Pidana Materiil adalah pidana yang dianggap telah selesai dengan 

ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-

Undang. Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai 

dengan hukuman oleh undang-undang.
2
  Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang 

pencurian. Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang 

dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan dipidana.  

                                                           
1
 Wirjono Prodjo Dikoro, 2002, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Rafika 

Aditama, hal.14. 
2
 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 

hal. 11.  
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Penanganan kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh KPK. Banyak 

kasus yang ditangani oleh KPK, seperti pada tahun 2011 KPK menyeret empat 

orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dijebloskan ke dalam penjara 

karena terlibat kasus suap dalam pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. 

Demikian pula pada hakim yang menangani perkara Gayus Tambunan dan 

seorang hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah 

ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat kasus suap. Berita lainnya, seorang 

Jaksa yang telah dipidana karena terlibat menerima suap yang dilakukan oleh 

Artalita Suryani. Belum lagi pejabat eksekutif yang tidak terhitung jumlahnya 

termasuk kepala daerah di seluruh Indonesia (sudah ada sekitar 30 orang Kepala 

Daerah yang terlibat kasus korupsi). Bahkan Presiden Soesilo Bambang 

Yudoyono sampai membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum karena 

gejala ini.
3
  

Pidana korupsi telah ditetapkan sebagai suatu “extra ordinary crime”, 

maka pengadilan yang menanganinya juga haruslah “extra ordinary court”. 

Lahirlah kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR). Dalam upaya pemberantasan korupsi, 

maka tugas-tugas, wewenang KPK dan Pengadilan TIPIKOR menarik untuk 

dibahas. 

Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 

2005-juni 2008 ada sekitar 1184 terdakwa kasus korupsi yang dibawa ke 

                                                           
3
Noldy Mohede, “Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia” dalam 

Jurnal Hukum, 

https://www.google.com/#q=Noldy+Mohede%2C+%E2%80%9CTugas+dan+Peranan+Komisi+P

emberantasan+Korupsi+di+Indonesia%E2%80%9, diunduh Selasa, 3 Juni 2014, pukul 21:43 

WIB. 

https://www.google.com/#q=Noldy+Mohede%2C+%E2%80%9CTugas+dan+Peranan
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pengadilan umum, dan ada sekitar 450 terdakwa divonis bebas. Keadaan 

sebaliknya ada di Pengadilan Tipikor, sebagian besar atau hampir tidak ada 

terdakwa korupsi yang diadili di Pengadilan Tipikor dinyatakan lolos dari tuntutan 

korupsi (tanpa pandang bulu). Sebagian besar putusan yang dijatuhkan atau vonis 

pengadilan, rata-rata selama 5 (lima) tahun dan/atau sebagian besarnya sesuai 

tuntutan dan cenderung melebihi tuntutan yang ada. Misalnya, dalam kasus 

korupsi besar yang diungkap: Abdullah Puteh, yang dituntut 8 tahun, akhirnya 

dihukum 10 tahun; Nazaruddin Sjamsuddin yang dituntut 8 tahun 5 bulan, 

ternyata divonis 7 tahun penjara; Rakhimin Dahuri dituntut 6 tahun, divonis 7 

tahun; dan Burhanuddin Abdullah dituntut 8 tahun divonis 5 tahun.
4
 

Tidak mengherankan jika pengadilan Tipikor, “dianggap” sebagai arena 

bagi “para algojo” untuk mengeksekusi, siapa saja yang di bawa masuk 

kedalamnya. Semuanya itu telah menunjukkan bahwa Pengadilan Tipikor 

merupakan pengadilan yang paling serius dalam melakukan pemberantasan 

korupsi di Indonesia.
5
 Fakta ini menegaskan, secara teoritik Undang-Undang 

Pengadilan Pidana Korupsi berisikan dorongan sistematis agar pemberantasan 

korupsi dilakukan secara lebih strukutral dan radikal. 

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan negara, 

eksistensi dan peranan ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai peradilan 

negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum 

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik 

Indonesi tahun 1945. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana 

                                                           
4
Andi Baskoro, 2009, Lemahnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Majalah TEMPO, 23 

Agustus 2009, hal. 4. 
5
 LIPI, 2008, Kajian Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hal.3-4. 
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diatur dalam UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Hukum positif 

yang mengatur sistem kehakiman di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009.
6
 Undang-Undang ini mencabut berlakunya beberapa 

Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman yang berlaku sebelumnya. 

Sementara dalam kasus pidana lainnya, yaitu kasus penipuan dan 

pemalsuan dalam persidangan hakim bebas pada terdakwa. Putusan lepas ini terjadi 

Ir. Stefanus Suryo Cahyono dengan dakwaan dalam perkara penipuan dan pemalsuan. 

Data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan putusan No.23 /Pid 

/B/2012/PN.Ska dalam perkara penipuan dan pemalsuan 

Permasalahan pada putusan bebas dalam kasus tindak pidana korupsi dan 

putusan lepas pada kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan merupakan 

wewenang hakim. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan 

negara, eksistensi dan peranan ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai 

peradilan negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik 

Indonesi tahun1945. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana 

diatur dalam UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Hukum positif 

yang mengatur system kehakiman di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009.
7
 

Metode adalah cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Metode 

merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung suatu teknik yang 

                                                           
6
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman 

(lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076).   
7
 Ibid .   
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berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
8
 Metode penelitian 

adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam 

suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh 

pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris. 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian deskriptif. Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
9
 Dalam 

penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu Pengadilan negeri 

Semarang.  

Data primer ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan 

yang diambil melalui wawancara secara sistematis dan terarah dengan pihak-pihak 

yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek yang diteliti. Data 

dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif 

karena data yang ada bersifat kualitatif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan 

penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif. 

                                                           
8
Lexy J. Moelong, 2013, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 

hal. 11.  
9
Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,  Jakarta: 

Raja Grafindo, hal. 8. 
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Maksud interaktif yaitu peneliti ikut terlibat dalam analisis dan membuat 

kesimpulan penelitian berdasarkan data yang diperoleh. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dasar hukum yang membuat hakim memberikan putusan bebas dan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada pelaku pidana 

 

Putusan Bebas Pada Pidana Korupsi 

Putusan bebas merupakan putusan yang dikarenakan terdakwa dinyatakan 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 

didakwakan jaksa. Dakwaan jaksa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

dakwaan kasus korupsi ditujukan kepada Ir. Heru Djatmiko, MM Bin Kantjono. 

Kasus I hasil temuan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang 

berdasarkan putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg. 

Putusan bebas merupakan putusan yang dikarenakan terdakwa dinyatakan 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 

didakwakan jaksa. Dakwaan jaksa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

dakwaan kasus korupsi ditujukan kepada Ir. Heru Djatmiko, MM Bin Kantjono. 

Kasus I hasil temuan data yang diperoleh dari Pengadilan Tipikor Semarang 

berdasarkan putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg. 

Kasus I pada terdakwa Ir. Heru Djatmiko, MM bin Kantjono berdasarkan 

keputusan Nomor: 27/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dengan bentuk dakwaan 

bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Rl No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 
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UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Dakwaan tersebut mempunyai unsur-unsur yang pada pokoknya sebagai berikut : 

pertama (1) Setiap Orang, kedua (2) Memberi Hadiah atau Janji, ketiga (3) 

Kepada Pegawai Negeri. 

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Pidana Penggelapan 

Temuan data kedua yaitu Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum 

tindak pidana. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum terjadi jika perbuatan 

yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan 

tindak hukum perdata atau tindak hukum lainnya.  Putusan lepas ini terjadi Ir. 

Stefanus Suryo Cahyono dengan dakwaan dalam perkara penipuan dan 

pemalsuan. Data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan 

putusan No.23 /Pid /B/2012/PN.Ska dalam perkara penipuan dan pemalsuan. 

Pertimbangan hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum 

berdasarkan pada unsur-unsur dakwaan pidana Pasal 378 KUHP pada terdakwa 

tidak terbukti. Hakim menyakini bahwa pembuktian tidak memenuhi unsur-unsur  

pada Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur tersebut yaitu dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama 

palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan 

karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya mmberikan 

sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. 
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Alasan dan Pertimbangan Hakim Memutus Bebas dan Lepas Dari Segala 

Tuntutan Hukum Pada Pelaku Pidana 

 

Putusan Bebas Pada Pidana Korupsi 

Alasan dan pertimbangan hakim memutus bebas dari segala tuntutan hukum 

pada kasus pidana korupsi berdasarkan pada pembuktian dakwaan. Pasal dakwaan 

pada pelaku korupsi dengan ketentuan  Pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, 

yang unsur-unsurnya meliputi: setiap orang, memberi hadiah atau janji,  kepada 

pegawai negeri. Atas dasar unsur-unsur tersebut, hakim menyakini: Pertama (1) 

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan 

terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak 

diyakini oleh hakim atau dengan perkataan lain bahwa pembuktian tidak 

memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang. Kedua (2) Secara nyata 

hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi 

ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan 

dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. 

Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasanya menentukan Putusan 

Bebas/ vrijspraak dapat terjadi apabila tidak terdapatnya alat bukti seperti 

ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

sebagaimana dianut oleh KUHAP. Hakim dalam persidangan tidak menemukan 

satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e 

KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). 

Majelis Hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai Undang-

Undang telah terpenuhi, misalnya, adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi 
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(Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) 

huruf d KUHP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana 

karena tidak yakin akan kesalahan tardakwa. Oleh karena itu majelis hakim 

menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa. Pembebasan terdakwa secara sah 

dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam 

kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, memerintahkan terdakwa segera di 

bebaskan dari tahanan setelah putusan di ucapkan apabila terdakwa di tahan dan 

pembebanan biaya perkara kepada negara.  

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Pidana Penggelapan 

 

Dasar hukum yang membuat hakim memberikan putusan lepas pada kasus 

pidana penipuan dan pemalsuan berdasar pada Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang -

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang putusan Lepas Dari Segala 

Tuntutan Hukum, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan 

pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 

Berdasarkan pada uraian di atas dapat diketahui bahwa alasan dan 

pertimbangan hakim memutus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum berdasarkan 

pada unsur-unsur dakwaan tindak pidana Pasal 378 KUHP pada terdakwa tidak 

terbukti. Hakim menyakini bahwa pembuktian tidak memenuhi unsur-unsur  pada 

Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur tersebut yaitu  Dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama 

palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan 

karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya mmberikan 
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sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. 

 

SIMPULAN  

Dasar hukum yang membuat hakim memberikan putusan bebas dan lepas 

dari segala tuntutan hukum pada pelaku pidana  

 

Kasus I pidana korupsi adalah kasus I pada terdakwa Ir. Heru Djatmiko, 

MM bin Kantjono berdasarkan keputusan Nomor: 

27/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dengan dakwaan telah melakukan korpsi. Dasar 

Hukum yang membuat hakim memberikan putusan bebas yaitu berdasarkan Pasal 

13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya meliputi: pertama (1) 

Setiap orang, kedua (2) Memberi hadiah atau janji, ketiga (3) Kepada Pegawai 

Negeri, keempat (4) Dengan mengingat kekuasaan atau kedudukannya atau oleh 

pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. 

Kasus II pidana penipuan dan pemalsuan adalah fakta yang terungkap 

dipersidangan dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan 

alternatif KESATU yakni melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : pertama (1) Dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak; kedua (2) 

Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, 

maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; ketiga (3) Membujuk 

orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan 
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piutang; keempat (4) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dengan melawan Hak; 

Alasan dan pertimbangan hakim memutus bebas dan lepas dari segala 

tuntutan hukum 

 

Kasus I pidana korupsi adalah putusan bebas pada kasus tindak pidana 

korupsi pada terdakwa Ir. Heru Djatmiko, MM bin Kantjono berdasarkan 

keputusan Nomor: 27/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dengan dakwaan telah 

melakukan korupsi, yaitu  berdasar pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, 

tentang putusan bebas diberikan kepada terdakwa jika pengadilan berpendapat 

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa 

diputus bebas. 

Kasus II pidana penipuan dan pemalsuan adalah kasus tindak pidana 

penipuan dan pemalsuan berdasar pada Pasal 191 ayat (2) kitab Undang Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang putusan lepas, jika pengadilan 

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus 

lepas dari segala tuntutan hukum. 

 

SARAN 

Berdasarkan pada hasil penelitiaan dan analisa serta simpulan seperti 

dijelaskan di atas, maka dalam penelitian skripsi ini disarankan, sebagai berikut: 

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan 

tindak Pidana Korupsi (KPK) sebaiknya hanya diberi wewenang untuk melakukan 
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penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang termasuk 

luar biasa dan merupakan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk itu, 

diajukan ke pengadilan, sehingga hakim dapat memperoleh bukti-bukti yang 

akurat dam memberikan putusan pidana dengan hukuman yang berat, karena 

pelaku korupsi merugikan Negara dan masyarakat. Sedangkan kasus untuk tindak 

pidana lainnya, seperti penipuan dan pemalsuan dalam penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan tindak pidana dilakukan oleh polisi. Dengan demikian ada 

pembatasan tugas antara KPK dan Polisi, meskipun sama-sama menangani kasus 

tindak pidana. 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian tindak pidana, 

khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi dengan permasalahan yang berbeda, 

Seperti penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK dalam menemukan 

bukti-bukti kejahatan tindak pidana korupsi atau partisipasi masyarakat dalam 

hukum pada penanganan pelaku tindak pidana korupsi, sehingga penelitian kasus 

tidak pidana, khususnya korupsi dapat lebih bervariasi. 
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