LEGAL ANALYTIC CANVAS
LAC ( ALAT SEDERHANA UNTUK MENGANALISA HUKUM )
KASUS POSISI / KRONOLGI PERKARA
Telah terjadi seorang Direktur BUMDes menjual barang dagangan di bawah harga untuk menguntungkan diri sendiri dan pihak lain.
PERISTIWA HUKUM
PERIKATAN TERKAIT
RUMUSAN PERBUATAN
PEMBUKTIAN SUBYEKTIF
Terjadinya
transaksi
bumdes
untuk
menguntungkan diri sendiri dan merugikan
keuangan negara.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, “(1) Setiap
orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana penjara
dengan 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 rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Pasal 2 ayat ( 1 ) UU Tipikor:
1.
2.
3.
4.

Setiap Orang.
Memperkaya diri sendiri, orang lain atau
korporasi.
Dengan cara melawan hukum.
Dapat
merugikan keuangan atau
perekonomian negara.

1.

Pelaku Seorang Direktur BUMDes.

2.

Bukti KTP dan SK Pengangkatan BUMDes.

3.

Tidak ada alasan pemaaf, pembenar dan
penghapusan penuntutan.

PERBUATAN HUKUM

PEMBUKTIAN OBYEKTIF

Direktur BUMDes menjual barang dagangan
BUMDes sebuah traktor dengan harga dibawah
standart kepada pihak lain, selain pihak lain
untung karena murah, direktur bumdes juga
mendapatkan bagian keuntungan murahnya
harga tersebut.

1.

2.

3.

Bukti Unsur 2: Adanya keterangan
pelaku, pembeli dan bank, serta print out
transaksi bank.
Bukti Unsur 3: Peraturan Standart Harga
Barang, Bukti Transfer, Bukti print out
rekening, Bukti kwitansi di bawah
standart harga.
Bukti 4: Keterangan ahli dari BPKP dan
Surat Hasil Perhitungan Keuangan
Negara.

PENDAPAT HUKUM
Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana UU Tipikor Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.
REKOMENDASI
Rekomendasi dari analisa perkara adalah melaporkan peristiwa dan perbuatan melawan hukum tersebut kepada pinyidik tindak pidana korupsi,
dilengkapi denan analisa / pendapat hukumnya.

