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Perbuatan tindak pidana korupsi sudah menjadi permasalahn bangsa yang harus segara 

diselesaikan dalam penanganannya, agar tidak menjadi wabah yang lebih besar merambah dalam 

sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Karena apabila perbuatan tindak pidana tidak 

segara ditangani oleh aparat penegak hukum akan berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat 

secara luas atas konsekuensi-konsekuensi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

salah satu atau sekelompok orang atas dana keuangan negara. Dimana konsekuensi-konsekuensi 

atas perbuatan tindak pidana korupsi adalah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi 

keuangan dan perekonomian negara. 

Perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi keuangan 

dan perekonomian negara, merupakan salah satu unsur daripada perbuatan tindak pidana korupsi. 

Dimana perbautan tersebut dilakukan dari adanya penyelewengan dan penyimpangan dana yang 

diberikan oleh pemerintah untuk kebijakan dalam pemberian uang kepada masyarakat. Salah satu 

dari bentuk penyelewengan dan penyimpangan atas dana KUT MT 1999/2000 yang diberikan 

kepada KOPONTREN Hidayatul Mubtadi`ien Kabupaten Pasuruan yang mengajukan RDKK 

kepada pihak Departemen Koperasi Kabupaten Pasuruan yang sudah mendapatkan 

persetujuannya untuk dapat dikucurkan dananya dengan nilai sebesar Rp. 303.178.125,- 

Dari latar belakang tersebut, kiranya penulis tertarik untuk dilakukan pengkajian secara 

mendalam dalam kerangka analisis hukum dengan melalui perumusan permasalahan sebagai 

obyek kajian analisis hukumnya, yaitu: (1). bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi 

atas penyelewengan dana KUT di Kopontren Hidayatul Mubtadi`ien; dan (2) bagaimana Jaksa 

Penuntut Umum (JPT) Kejaksaan Negeri Bangil dalam melakukan penuntutan atas dugaan 

penyelewengan dana KUT di Kopontren Hidayatul Mubtadi`ien. Dari rumusan permasalahan 

tersebut, dapat dilakukan kerangka metodelogis penyusunan kajian hukum dengan menggunakan 

metode yuridis sosiologis. Artinya, bahwa dalam melakukan analisis hukum mendasarkan pada 

kerangka tuntutan yang berbentuk BAP (Berkas Acara Pidana) yang dilakukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum terhadap orang yang dijadikan tersangka atas kasus tindak pidana korupsi dana 

KUT MT 1999/2000. 

Berdasarkan hasil pengkajian secara mendalam atas kasus tindak pidana korupsi dana KUT MT 

1999/2000 di KOPONTREN Hidayatul Mubtadi`ien Kabupaten Pasuruan dihasilkan hasil 

pembahasan adalah sebagai berikut. Bahwa pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang sudah 

memenuhi unsur-unsur delik pidana korupsi di KOPONTREN Hidayatul Mubtadi`ien Kabupaten 

Pasuruan sebagai tersangkanya dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bngil 

adalah H. Mahcrus Ali yang telah menyelewengkan dana KUT MT 1999/2000 sebesar Rp. 

303.178.125,- hanya Rp. 30.000.000 saja yang diberikan kepada kelompok tani dalam RDKK 

KOPONTREN Hidayatul Mubtadi`ien Kabupaten Pasuruan. 



Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri 

Bangil dalam melakukan tuntutan terhadap kasus tersebut tidak relevan, karena hanya 

didakwakan kepada perseorangan yang seharusnya bisa dalam tuntutannya melibatkan orang-

orang yang dapat diduga keterlibatannya atas kasus tersebut, terutama pengurus KOPONTREN 

Hidayatul Mubtadi`ien Kabupaten Pasuruan yaitu Ahmad Busiri.  

 

 


