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Kembalikan Uang Negara Rp110 Juta, Kasus Mafia Pupuk Tetap Lanjut 

di Pengadilan 

 

 
(Sumber: https://www.radarbanten.co.id/) 

 

Tersangka1 mafia pupuk AE mengembalikan uang pengganti2 ke Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Tangerang. Uang tersebut dikembalikan melalui tim kuasa hukumnya. Kasubsi Ekonomi Dimas pada 

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengatakan, perkara tersebut ditangani oleh Mabes Polri yang 

di prapenuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung. 

“Nah dana ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk penuntutannya. 

Karena locus delictie3 atau tempat kejadian perkara berada di Kecamatan Sepatan,” katanya, Kamis 28 

Juli 2022. Dimas menambahkan, Kejari Kabupaten Tangerang hanya menerima uang pengganti kasus 

perkara yang ditangani oleh Mabes Polri, karena perkara tersebut masih berlangsung dan belum inkrah 

putusan di pengadilan. 

“Penyerahan uang titipan yang akan dipergunakan sebagai uang pengganti dalam perkara mafia 

pupuk dengan tersangka AE sebesar Rp 110.000.000. Dan perlu diketahui kasus ini masih berjalan dan 

belum inkrah pengadilan,” terangnya. 

 

                                                           
1 Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Tersangka adalah 

seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 
2 Pidana uang pengganti adalah pidana tambahan terhadap terdakwa berupa keharusan membayar berupa uang pada negara 

sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sesuai dakwaan yang dinilai terbukti di pengadilan (sumber: 

https://www.kompasiana.com, 27 Agustus 2021, “Pengertian Uang Pengganti dalam Putusan Perkara Tipikor”). 
3 Terdapat 3 teori yang membahas mengenai locus delicti yaitu: 

a. Teori Perbuatan Materiel (Ieer van de lichamelijke). Menurut teori ini locus delicti merupakan tempat dimana seseorang 

melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat 

ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana 

tersebut. 

b. Teori Alat (Ieer van het instrumen). Menurut teori ini locus delicti dititikberatkan pada tempat dimana alat yang 

digunakan untuk melakukan sutau tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat yang digunakan oleh si 

pelaku. 

c. Teori Akibat (Ieer van het gevlog). Menurut teori ini locus delicti ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari 

perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana 

tersebut. 

(Sumber:https://menuruthukum.com, 6 Desember 2019, “Pengertian Locus Delicti dan Tempus Delicti”) 
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Sumber Berita 

https://www.radarbanten.co.id/, Kembalikan Uang Negara Rp110 Juta, Kasus Mafia Pupuk 

Tetap Lanjut di Pengadilan, 29 Juli 2022.  

 

Catatan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada: 

1. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :  

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak 

bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk 

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang 

yang menggantikan barang-barang tersebut;  

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda 

yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;  

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;  

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian 

keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 

2. Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

3. Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka 

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana 

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah 

ditentukan dalam putusan pengadilan. 
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