
KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 

“VETERAN JAKARTA” 

 

 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT NEGARA 

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 

( STUDI PUTUSAN NOMOR : 1616K/pid.sus/2013) 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

ARYO ARIWIBOWO 

121 0611 007 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

2015/2016 



i 
 

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 

“VETERAN JAKARTA” 

 

 

  

 

 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT NEGARA PELAKU 

TINDAK PIDANA KORUPSI 

( STUDI PUTUSAN NOMOR : 1616K/pid.sus/2013) 

 

 

ARYO ARIWIBOWO 

121 0611 007 

 

SKRIPSI 

Sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Hukum 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

2015/2016 

 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT NEGARA 

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  

( Studi putusan No: 1616k/Pid.sus/2013) 
 

Aryo Ari Wibowo 

 

Abstrak 

 

 

ARYO ARIWIBOWO 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pertanggungjawaban pidana pejabat 

Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dengan No putusan 

1616/K/Pid.Sus/2013. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menganalisis data tersebut adalah dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh 

atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Pengolahan data 

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data yang digunakan melalui 

pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial sebagai kajian hukum empiris. Yang 

dimaksud di sini adalah dengan mengambarkan suatu gejala yang timbul dalam 

masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan 

isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan 

pemasalahan hukum yang telah menjadi objek kajian. Penelitian ini diharapkan 

sekiranya dapat memberikan suatu pemecahan atau penyelesaian masalah bagi 

kalangan akademisi dan ilmuwan khususnya dalam bidang hukum terhadap 

pelaku tindak pidana korupsi . 

 

Kata Kunci: Pertanggung jawaban Pidana, Penyelenggara Negara, Tindak Pidana 

Korupsi. 
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CRIMINAL LIABILITY of OFFICIALS of STATE 

PERPETRATOR of CRIMINAL CORRUPTION (study the verdict 

No: 1616k/URPid.sus/2013) 
 

Aryo Ari Wibowo 

 

This research aims to know the criminal accountability for State officials who 

commit criminal acts of corruption with No verdict 1616/K/Pid. Sus/2013. The 

data collection methods used to analyze the data of the secondary data is data 

that is collected or obtained by researchers from a variety of sources.Data 

processing method using a descriptive analysis, namely data used through the 

qualitative approach towards social facts as an empirical law studies. What is 

meant here is to describe a symptom arising in society through observations made 

by the authors to determine the content and meaning of the rule of law, which 

provided guidelines in resolving legal problems which has been the object of 

study.This research is expected if it can provide a breakdown or problem 

resolution for academicians and scientists in particular in the field of the law 

against the perpetrators of criminal acts of corruption. 

Keywords: Criminal Liability, The Organizer Of The State, The Crime Of 

Corruption. 
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