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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Indonesia telah mengalami perubahan perubahan struktural yang besar dan 

mendasar, terutama sejak reformasi dicetuskan, yaitu perubahan tentang satu 

kewenangan. Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan perundang-

undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan 

lembaga dengan fungsi utamanya pengawasan dan legislasi ataupun ditambah 

dengan fungsi anggaran sebagai instrumen yang penting dalam rangka fungsi 

pengawasan lembaga terhadap pemerintah.  

Sebagai wujud dari perubahan tersebut dibuktikan telah dihasilkan produk 

hukum oleh lembaga legislatif  dengan  disahkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian dan juga Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi  yang memiliki peran sangat strategis. Dalam 

undang-undang tersebut, dijelaskan juga mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari 

masing-masing lembaga.  

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian (selanjutnya disebut “UU Kepolisian”), menyebutkan bahwa: 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya. 

Tugas pokok Kepolisian ini memang sesuai dengan Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP 
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dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan 

pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 

Dijelaskan pula dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi 

Pemberantasan  Korupsi,  Komisi ini bekerja berdasarkan asas asas : 

(a) kepastian hukum, 

(b) keterbukaan, 

(c) akuntabilitas, 

(d) kepentingan umum; dan 

(e) proposionalitas.  

Selanjutnya pada pasal 6 huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan tentang tugas KPK, 

yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana 

korupsi. Pasal 11 huruf c juga memberikan pembatasan mengenai tindak pidana 

korupsi yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK 

adalah yang menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar. Oleh karena 

itu berdasarkan Pasal 11 UU KPK dapat disimpulkan bahwa untuk tindak pidana 

korupsi yang menyangkut kerugian negara lebih dari satu milyar, yang mempunyai 

kewenangan adalah KPK.  

Namun dalam arti pembagian kewenangan tampak masih kurang konsisten  

dalam menyelaraskan fungsi kerjasama disatu pihak KPK dan pihak lain dengan 

polisi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan. Dalam keadaan nyata, peran KPK 

masih menimbulkan kecemburuan di lembaga penegak hukum yang lebih dahulu  

berperan. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul konflik internal 

penegak hukum akibat peran luar biasa KPK.  



3 
 

 
 

Dalam konteks ini diupayakan layanan pemerintah dapat dilakukan dengan 

tanpa birokrasi yang berbelit – belit. Sistem peradilan pidana di Indonesia hanya 

mengenal empat sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan. Dengan demikian kejaksaan memiliki sentral dalam upaya 

penegakan hukum di Indonesia. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup 

peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan 

dalam sistem peradilan pidana dan dalam perkara tindak pidana korupsi kejaksaan 

diberikan kewenangan untuk menyidik dan sebagai pengendali proses perkara  dalam 

menentukan suatu kasus yang dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Hal ini 

dikarenakan kejaksaan merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.  

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2)  UU No. 30 tahun 2002 dapat disimpulkan 

bahwa KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik 

dalam penangan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang 

ditangani oleh KPK. Pada Pasal 8 poin 1 MoU antara KPK dengan Kepolisian 

menyebutkan, “Jika para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama 

untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang wajib 

menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat 

perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak”.  

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Atas dasar uraian tersebut, maka permasalahan yang dikemukakan adalah: 

”Bagaimana pembagian kewenangan dan koordinasi antara Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyelesaikan 

perkara korupsi berdasarkan peraturan perundangan undangan yang ada di 
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Indonesia?” 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui kewenangan antara ketiga lembaga penegaka hukum 

dalam menyelesaikan perkara korupsi berdasarkan peraturan perundangan-

undangan yang  berlaku di Indonesia;  

b. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistem 

koordinasi ( komunikasi dan hubungan ) antara KPK dan lembaga lainnya 

dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi; 

c. Untuk memberi kepastian hukum dan keadilan terhadap korban dan pelaku 

tindak pidana korupsi serta mencegah adanya kesewenang – wenangan 

diantara ketiga lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan 

perkara korupsi. 

 

1.4. Metodologi Penelitian 

A. Tipe penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang bersifat 

yuridis normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi.  

Hal itu sesuai dengan karakteristik keilmuan hukum yaitu yang bersifat 

preskriptif (bersifat menentukan) dan terapan. Oleh karena itu, menurut Terry 
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Hutchinson1, penelitian hukum termasuk dalam kategori applied research, dan 

membedakan penelitian hukum menjadi empat tipe, yaitu doctrinal research, reform-

oriented research, theoretical research, dan fundamental research.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini adalah penelitian doktrinal (doctrinal research) dan penelitian 

teoretik (theoretical research). 

B. Pendekatan masalah (approach)  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan undang-undang (statute 

approach) dan Pendekatan konseptual (conseptual approach). 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan dengan 

mengidentifikasikan dan membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam Ilmu Hukum2. Pendekatan undang-undang (statute approach) 

adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani3. 

C. Sumber bahan hukum  

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

di bawah ini: 

a. Bahan hukum primer berupa semua peraturan positif yang berkaitan dengan KPK, 

Kepolisian dan Kejaksaan. 

b. Bahan hukum sekunder berupa berbagai buku referensi dan pendapat para pakar 

mengenai hukum acara dan kewenangan lembaga negara. 

c. Bahan hukum tersier berupa berbagai fakta yang didapatkan dan ditemukan di 

lapangan.  
                                                

1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2010, h. 31-33. 
2 Ibid, h. 95. 
3 Ibid, h. 93. 



6 
 

 

D. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum 

Setelah isu hukum ditetapkan, kemudian dilakukan penelusuran untuk 

mencari bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan terhadap isu yang 

dihadapi. Setelah dikumpulkan semua, lalu dilakukan inventarisasi, identifikasi dan 

sistematisasi terhadap bahan-bahan tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan 

telaah atas isu hukum dengan menggunakan metode/silogisme deduksi. Dikatakan 

deduksi, karena penelitian ini berawal dari bahan hukum primer, yaitu hukum 

positif/peraturan perundang-undangan, yang bersifat umum. Kemudian diterapkan 

pada isu hukum sehubungan atas kasus atau masalah yang diajukan sehingga 

menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Metode deduksi dalam penelitian ini 

juga menggunakan metode interpretasi atau penafsiran untuk mengetahui makna 

peraturan perundang-undangan, yaitu interpretasi gramatikal (tata bahasa), 

interpretasi sistematis, dan interpretasi historis. Setelah melakukan telaah, maka 

ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna memberikan jawaban atas isu 

hukum tersebut. Kemudian, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang 

telah dibangun di dalam kesimpulan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sebagaimana dilakukan secara umum, maka penulisan laporan ini akan terdiri 

dari empat bab yang disusun berdasarkan kerangka dasar sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini memaparkan tentang pertanggungjawaban ilmiah dari 

keseluruhan isi laporan penelitian, yang berisikan latar                           

belakang belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan 
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manfaat penelitian serta metodologi penelitian.  

 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEJAKSAAN SERTA 

KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK 

PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERUNDANGAN YANG 

ADA DI INDONESIA                                         

Pada bab ini dipaparkan beberapa aturan yang telah tercantum dalam 

perundangan undangan mengenai tugas dan kewenangan                                   

dari tiap lembaga dalam menyelesaikan perkara tindak pidana 

korupsi yang terjadi di Indonesia. 

 

BAB III : ANALISA 

Pada bab ini akan dianalisis beberapa fakta yang telah terjadi dalam 

masyarakat dan yang dianggap penting. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian  dan 

terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEJAKSAAN SERTA KEPOLISIAN 

DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 

BERDASARKAN PERUNDANGAN YANG ADA Di INDONESIA 

 

2.1. Tinjauan Umum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam 

Menyelesaikan Perkara Pidana Korupsi Di Indonesia 

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan 

berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah 

menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem 

hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain 

pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum 

menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja 

banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan 

sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan 

berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.  

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali 

mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang 

dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, 

birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya 

dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar 

hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. 

Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan 
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perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan 

pembangunan nasional.4  

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah 

Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah 

maupun menindak tindak pidana korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan 

eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah/Pemda), legislatif, serta 

yudikatif, salah-satunya dengan dibentuknya Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (selanjutnya disebut UU Korupsi), yang mengamanatkan pembentukan 

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

(selanjutnya disebut KPK melalui UU 30/2002).  

Sebagaimana konsep pembentukan Lembaga Negara Penunjang pada 

umumya maka politik hukum pembentukan KPK tidak terlepas dari politik hukum 

lembaga negara penunjang pada umumnya. Adapun dasar pembentukan KPK adalah 

terjadinya delegitimasi lembaga negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena 

terbuktinya asumsi yang meyatakan bahwa terjadi korupsi yang mengakar dan sulit 

untuk diberantas. Lembaga kepolisian dan kejaksaan kehilangan kepercayaan dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan kejaksaan dinilai gagal dalam 

memberantas korupsi.  

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan 

hukum maka pemerintah membentuk KPK sebagai sebuah lembaga negara baru yang 

diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia. Tingginya 

beban kerja lembaga yang telah ada sehingga diperlukan lembaga baru sebagai 

                                                
4  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI & Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,  

Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Desember 2011, h. 23 
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pelengkap. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka 

pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru, dalam hal ini beban 

kerja kepolisian dan kejaksaan dianggap terlalu banyak sehingga banyak terjadi 

tunggakan perkara. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan 

sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat perubahan sistem ketatanegaraan RI 

memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi 

kelembagaan. Beberapa lembaga Non Struktural dibentuk untuk mengakomodir hal 

ini, termasuk penegakan supremasi hukum, perbaikan citra pengadilan.  

Perkembangan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang 

diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan yang semakin kompleks, sehingga 

tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan. 

Dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Timbul pemikiran bahwa dengan dibentuknya lembaga-lembaga tambahan yang 

bersifat non struktural akan lebih membuka peluang dalam upaya menerapkan 

prinsip-prinsip good governance.  

Perlu disadari bahwa pembentukan KPK beranjak dari asumsi bahwa tindak 

pidana korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga 

dibutuhkan lembaga yang luar biasa dengan kewenangan yang luar biasa pula. 

Seiring dengan diberlakukannya UU 30/2002 dibentuk juga Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus 

tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh KPK. Untuk 

merealisasikan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, 

telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 
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Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat. 

 Adapun asas-asas yang terkandung dalam UU 30/2012 dapat dijelaskan 

sebagai berikut dalam Pasal 5 UU 30/2002 terdiri atas : 

a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam 
setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan 
Korupsi;  

b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya;  

c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 
akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

d. Kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;  

e. Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 
tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

Menurut Pasal 3 UU 30/2002, KPK merupakan lembaga negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun. Sifat independen KPK inilah yang menentukan nantinya 

keberhasilan KPK dalam melaksanakan tugas dan gungsinya sebagai benteng utama 

memberantas korupsi. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 UU 30/2002 disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah “kekuatan yang dapat 

mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota 

Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain 

yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun 

dengan alasan apapun”. Artinya bahwa siapapun itu dan darimanapun asalnya tidak 

diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap KPK dalam menjalankan tugas 
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dan wewenangnya. Intervensi yang dilakukan oleh pihak luar terhadap KPK 

merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.  

KPK mempunyai tugas sebagai berikut sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 6 UU 30 Tahun 2002:  

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi : 

- mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
tindak pidana korupsi;  

- menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan 
tindak pidana korupsi;  

- meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana 
korupsi kepada instansi yang terkait;  

- melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi 
yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 
dan  

- meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak 
pidana korup 

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi : 

- Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang 
menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam 
melaksanakan pelayanan publik.  

- Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih 
penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. 

- Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau 
penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan 
tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan 
dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya 
permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.  

- Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan 
sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan 
pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi  

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 
pidana korupsi : 

- melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;  
- memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang 

seseorang bepergian ke luar negeri;  
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- meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 
tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang 
diperiksa;  

- memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya 
untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik 
tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;  

-  memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk 
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;  

- meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau 
terdakwa kepada instansi yang terkait;  

- menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi 
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara 
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh 
tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang 
cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang 
sedang diperiksa;  

- meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum 
negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan 
penyitaan barang bukti di luar negeri;  

- meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk 
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang 
ditangani. 

d. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara : 
- melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta 

kekayaan penyelenggara negara;  
- menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;  
- menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap 

jenjang pendidikan;  
- merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi  

pemberantasan tindak pidana korupsi;  
- melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;  
- melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara : 

- melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi 
di semua lembaga negara dan pemerintah;  

- memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah 
untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, 
sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;  

- melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa 
Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai 
usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. 

KPK sebagai sebuah lembaga negara baru yang diharapkan dapat 

mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia. Kewajiban KPK adalah 
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sebagai berikut : 

a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang 
menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai 
terjadinya tindak pidana korupsi;  

b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau 
memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan 
hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;  

c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 
Badan Pemeriksa Keuangan;  

d. menegakkan sumpah jabatan;  
e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-

asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
 
2.2. Tinjauan Umum Kewenangan Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Perkara 

Pidana Korupsi Di Indonesia 

Istilah “kejaksaan” sudah dikenal sejak lama di Indonesia, yakni pada jaman 

kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur. Pada masa kerajaan dikenal dikenal pejabat 

Negara yang disebut “adhyaksa/dhyaksa”. Adhyaksa berasal dari bahasa sansekerta 

yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim 

karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan. 

Andi Zainal Abidin Farid mengartikan Adhyaksa dalam berbagai arti 

seperti:5 

1. Superintendant atau superindance. 

2. Pengawas dalam urusan kependekatan, baik agama Budha maupun Syiwa 

dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan sekitar istana. 

3. Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan berada dibawah perintah 

serta pengawasan mahapatih. 

4. Adhyaksa” sebagai hakim sedangkan “dharmaadyaksa” sebagai  

“opperechter” nya.  
                                                

5 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam 
Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 13 



15 
 

 
 

5.  Adhyaksa” sebagai ”rechter van instructie bijde lanraad”, yang kalau 

dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan 

dengan hakim komisaris. 

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa 

dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang 

menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van 

Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen 

(Pengadilan Justisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah 

langsung dari Residen / Asisten Residen, namun pada prakteknya, fungsi tersebut 

lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Kejaksaan pada masa 

penjajahan belanda mengemban tugas dan fungsi antara lain:  

a. Mempertahankan segala peraturan Negara  

b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana  

c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang  

Sejak jaman kolonial Hindia Belanda, kita mengenal adanya institusi yang 

dinamakan dengan istilah officer van justitie, yang tugas pokoknya adalah menuntut 

seseorang ke pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana. Istilah ”jaksa” umumnya 

digunakan untuk  menerjemahkan istilah officer van justitie, karena pada kesultanan-

kesultanan di Jawa, istilah ini terkait dengan kegiatan menuntut seseorang yang 

diduga melakukan kejahatan ke hadapan mahkamah,  untuk diadili dan diambil 

keputusan apakah salah atau tidak, meskipun kegiatan itu dilakukan oleh polisi  atau 

malahan oleh hakim sendiri. Istilah ”jaksa” baru secara resmi digunakan di masa 

pendudukan Jepang untuk menggantikan istilah ”officer van justitie” bagi petugas 

yang melakukan penuntutan perkara di pengadilan pemerintah militer Jepang. 
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Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi 

difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan 

tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, 

No.2/1944 dan No.49/1944.  Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa 

Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:  

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran  

2. Menuntut Perkara  

3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.  

4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. 

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para jaksa memiliki kembali 

statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di 

Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian 

mengakibatkan kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, 

semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara pidana 

diberikan kepada Jaksa dengan jabatan Tio Kensatsu Kyokuco atau Kepala Kejaksaan 

pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan Koo Too Kensatsu 

Kyokuco atau Kepala Kejaksaan Tinggi. 

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Presiden 

Soekarno mengumumkan pengangkatan Jaksa Agung RI yang pertama yakni Mr. 

Gatot dan melantik Ketua Mahkamah Agung, Dr. Kusumah Atmadja. Pelantikan ini 

merupakan pelantikan kedua pejabat negara, setelah pelantikan  Presiden dan Wakil 

Presiden sehari sebelumnya, tanggal 18 Agustus 1945. Hanya lebih kurang sebulan 

Mr. Gatot menjalankan jabatan itu, kemudian digantikan oleh tokoh yang lebih 
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berpengaruh, yakni Mr. Kasman Singodimedjo, yang juga merangkap sebagai 

Panglima Barisan Keamanan Rakyat. 

Fungsi dari badan-badan tersebut tetap dipertahankan dalam system 

ketetanegaraan Indonesia sebagaimana konsenkuensi dari adanya Pasal II Aturan 

Peralihan UUD 1945 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Ketentuan 

tersebut mengamanatkan bahwa sebelum Negara Indonesia membentuk badan-badan 

dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka segala 

badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.  Karena itulah, secara yuridis 

formal, Kejaksaan telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni 

tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, 

dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan 

Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan 

Departemen Kehakiman.  

Kejaksaan tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, namun secara 

implisit dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD 1945),  yang menyatakan “Badan-badan lain yang 

fungsinya dengan kekuasaan kehakiman”. Merujuk pada ketentuan ini maka 

kedudukan kejaksaan termasuk ke dalam kekuasaan kehakiman, oleh karena itu 

kejaksaan agung merupakan lembaga yang sangat penting secara konstitusional. 

Kejaksaan terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara 

terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak 

awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan RI telah mengalami 22 periode 

kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan 

Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga 
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juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.  

Payung hukum Kejaksaan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU No 15/1961), yang disahkan pada tanggal 30 

Juni 1961. Konsideran UU No 15/1961 menegaskan bahwa “perlu diadakan Undang-

undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan agar supaya Kejaksaan 

Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum-dalam menyelesaikan 

revolusi sebagai alat revolusi - yang terutama bertugas sebagai penuntut umum, 

dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya”, hal ini kemudian diperjelaskan dalam 

ketentuan Pasal 1 UU No 15/1961 yang menyatakan bahwa “Kejaksaan ialah alat 

Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”. 

Penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung dan 

susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden.  

Pada masa Orde Baru terjadi perkembangan yang menyangkut Kejaksaan RI 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia (selanjutnya UU No 5 Tahun 1999). Perkembangan itu juga mencakup 

perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang 

didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 

November 1991. Setelah itu ketentuan mengenai Kejaksaan mengalami perubahan 

dan sampai dengan saat ini yang berlaku adalah UU No. 16 tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Kejaksaan”). Perubahan 

Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk 

lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai 
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lembaga Negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang 

dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 

pengaruh kekuasaan lainnya.  

Pada masa reformasi pada saat pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan 

hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran 

lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang 

positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya 

penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami 

kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI 

serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:  

1. Modus operandi yang tergolong canggih  
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya  
3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai 

peraturan  
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan  
5. Manajemen sumber daya manusia  
6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum 

yang ada)  
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai  
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta 

pembakaran rumah penegak hukum  

UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai kejaksaan. Hal yang 

berkaitan dengan Kejaksaan diatur secara umum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 

bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-

badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman”. Ketentuan 

mengenai badan-badan lain sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan tersebut 

di atas, lebih lanjut diatur dalam Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman). Badan–
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badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi 

Kepolisian, Kejaksaan, dan badan -badan lain yang diatur dengan undang-undang.6 

Pengertian Kejaksaan merujuk pada Pasal 2 angka 1 UU Kejaksaan adalah 

lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam penjelasan 

umum UU Kejaksaan disebutkan bahwa :  

“Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut 
dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam 
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa 
Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara 
independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan 
demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya 
merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara 
untuk keberhasilan penuntutan”. 

UU Kejaksaan membedakan defenisi antara jaksa dan penuntut umum. Jaksa 

menurut Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi 

wewenag oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang, sedangkan penutut umum sebagaimana 

yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan adalah jaksa yang diberi 

wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim.  

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pengertian Jaksa dan Penuntut umum harus 

dibedakan karena kedua istilah memiliki perbedaan fungsi, tugas dan wewenang 

sehinga tidak boleh dicampuradukkan. Pasal 6a KUHAP menyatakan bahwa Jaksa 

                                                
6 Lihat Pasal 41 UU Kekuasaan Kehakiman 
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adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam 

Pasal 6b KUHAP adalah penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk melakuka penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

UU Kejaksaan dan KUHP menguraikan dengan jelas apa perbedaan makna 

jaksa dan penuntut umum. Penuntut umum, dengan mengacu KUHAP dan UU 

Kejaksaan adalah jaksa yang diberi wewenang untuk membuat surat dakwaan, 

menghadiri persidangan dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana, di 

samping penuntutan, Penuntut Umum juga dapat melaksanakan penetapan hakim. 

Sedangkan jaksa, merujuk pada KUHAP dan UU Kejaksaan bertugas untuk 

melakukan penyidikan dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap dalam perkara pidana. Perbedaannya adalah jika yang betugas dalam 

proses penuntutan maka disebut sebagai penuntut umum sedangkan yang bertugas di 

luar proses penuntutan disebut sebagai jaksa.7 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, adanya perbedaan penyebutan jaksa dan 

penuntutan umum merupakan suatu kekeliruan karena dapat ditafsirkan seolah-olah 

orang-perseorang yang betindak selaku jaksa. Hal ini tidak sesuai dengan hukum 

acara di Indonesia yang menunjukkan bahwa pendakwa dalam pengadilan adalah 

suatu golongan pejabat yang terlepas dari dinas pengadilan yakni kejaksaan sebagai 

penuntut umum.8 

M Tirtaamidjaja9 berpendapat bahwa:  

“Kejaksaan itu adalah suatu akat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut  
 dalam suatu perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Sebagai 
                                                

7 Leden Marpaung, Proses Perkara Pidana : Penyelidikan dan Penyidikan, 2009, h.188-
189 

8 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara di Indonesia, Sumur Bandung, 1962, h. 17 
9 M Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Jaksa, Fasco, Jakarta, 1999, h. 15 
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 demikian ia mempertahakan kepentingan masyarakat, yang 
 mempertimbangkan kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan 
 yang dapat dihukum utu harus ditutntut atau tidak”. 

Susunan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah : 

- Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota Negara  yang daerah 

hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia, dipimpin oleh 

Jaksa Agung. Untuk melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh 

beberapa orang Jaksa Agung Muda ynag masing-masing memimpin bidang 

tertentu dan tenaga ahli. 

- Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala kejaksaan Tinggi atau juga disebut 

Jaksa Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi daerah tingkat I dan daerah 

hukumnya meliputi provinsi daerah tingkat I.  dalam melakukan tugasnya, 

jaksa tinggi dibantu oleh wakil jaksa tinggi dan beberapa orang asisten. 

- Kejaksaan Negeri oleh seorang kepada kejaksaan negeri  yang biasa disingkat 

dengan kajari, yang berkedudukan di ibu kota daerah tingkat II/Kota Madya 

tingkat II/Kota Administratif yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum 

daerah Tingkat II tersebut. 

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab dari segala 

pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa 

Agung dilakukan oleh presiden sebagaimana dalam Pasal 19  jo Pasal 37 UU 

Kejaksaan. Ketentuan ini dinilai membatasi kemerdekaan Jaksa dalam menjalankan 

tugas dan kewenangannya. Terkait dengan hsl itu, ketika memasuki era reformasi 

muncul ide untuk mengatur agar pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung 

tidak lagi ditentukan sebagai kewenangan mutlak (hak prerogratif) presiden. 

Pengaturan yang demikian dimaksudkan untuk menjamin independensi kejaksaan 
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agung dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang penutuntutan, 

independensi itu penting untuk menjamin agar proses penegakan hukum dan 

keadilan tidak dipengaruhi oleh dinamika politik kekuasaan.  

Gagasan mengenai independensi itu sendiri pada pokoknya diterima sebagai 

semangat yang menjiwai seluruh isi UU Kejaksaan. Hal ini sejalan dengan 

penjelasan umum UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa : 

“Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 
Negara di bidang penuntutan ditegaskan agar dilaksanakan secara merdeka. 
Oleh karena itu kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan 
wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 
lainnya”. 

Akan tetapi, oleh karena ketentuan mengenai prinsip independensi  ini hanya 

bersifat abstrak, pelaksanaannya dilapangan sangat tergantung kepada komitmen 

presiden dan jaksa agung sendiri. Apakah dalam pelaksaan tugas dan kewenangan 

kejaksaan ini akan benar-benar terbebas dari campur tantgan dan kepentingan politik 

kekuasaan presiden.  

Mencermati isi Pasal 2 Kejaksaan, maka dapat diidentifikasi beberapa hal, 

yaitu: 

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan; 

2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan 

kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang; 

3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka; 

4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan 

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai 

kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang 

dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 
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berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai 

penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi 

pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, UU Kejaksaan yang 

berlaku saat ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran 

Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan.  

Pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus 

dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU UU 

Kejaksaam bahwa kejaksaan menjalankan tugas dan wewenangnya secara merdeka. 

Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini 

bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.  

Secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk 

melakukan penyidikan, dengan demikian Indonesia dapat dikatakan satu-satunya 

Negara dimana jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang untuk melakukan 

penyidikan walaupun sifatnya isidential. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 

KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya dilakukan 

oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.10 

UU Kejaksaan dengan jelas telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :  

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  
a. Melakukan penuntutan;  

                                                
10 Andi Hamzah, Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1990, h. 70 
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b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap;  

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;  

d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang;  

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus 
dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan  atas nama 
negara atau pemerintah  

 (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 
menyelenggarakan kegiatan:  
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  
c. Pengamanan peredaran barang cetakan;  
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara;  
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  
f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.  

Pasal 31 Kejaksaan menegaskan bahwa kejaksaan dapat meminta kepada 

hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan 

jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri 

atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau 

dirinya sendiri. Pasal 32 Kejaksaan tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan 

wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan 

wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan 

kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau 

instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat 

memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instanasi pemerintah 

lainnya. 
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Tugas dan wewenang jaksa agung adalah sebagai berikut sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 35 UU Kejaksaan : 

a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan 
keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; 

b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-
undang; 

c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; 
d. Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara; 
e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah 

Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; 
f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah 

Negara Kesatuan Republik 
g. Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Jaksa Agung juga dapat memberikan ijin kepada tersangka atau terdakwa 

untuk bertobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam 

keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri sesuai, kecuali dalam 

keadaan tertentu diadakan perawatan di luar negeri. Ijin terteulis untuk beribat atau 

menjalani perawatan dalam negeri diberikan kejaksaan setempat atas nama jaksa 

agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di laur 

negeri hanya diberikan jaksa agung sesuai Pasal 36 UU Kejaksaan. 

Ijin tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut di 

atas, hanya dapat diberikan berdasarkan rekomendasi tertulis dari dokter yang 

bersangkutan. Dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri, rekomendasi 

dokter tersebut harus pula dengan jelas menyatakan adanya kebutuhan untuk itu  

yang disebabkan oleh kenyataan bahwa fasilitas perawatan dalam negeri memang 

belum mencukupi. Dengan demikian, ijin perawatan atau berobat ke laur negeri 

tersebut tidak dijamin untuk disalahgunakan membebaskan tersangka atau terdakwa 

diluar maksud diadakannya pengaturan mengenai ijin keluar negeri tersebut. 
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Mencermati UU Kejaksaan dapat disimpulkan bahwa kedudukan kejaksaan 

sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan 

merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, 

bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti 

Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi 

kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.  

 

2.3. Tinjauan Umum Kewenangan Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara 

Pidana Korupsi Di Indonesia 

Dalam rangka pelaksanaan amanat UUD 1945 khususnya pada pasal 30, 

maka pada tahun 2002 dibentuklah Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang undang ini diundangkan pada 

tanggal 8 Januari 2002. Pada pasal 2 UU ini ditentukan bahwa kepolisian merupakan 

salah satu fungsi dari fungsi fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman 

dan pelayanaan kepada masyarakat. Ketentuan pasal tersebut diatas telah sesuai 

dengan pernyataan dalam pasal 30 ayat ( 4 ) UUD 1945 yang menentukan bahwa 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat 

serta menegak kan hukum“. 

Terkait dengan UU No. 2 / 2002 , maka dalam pasal 30 ayat ( 5) UUD 1945 

telah ditentukan bahwa “ susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat – 
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syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, 

serta hal – hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang 

undang “. 

Pengaturan konstitusional tersebut diatas pada pokoknya telah sesuai dan 

sejalan dengan semangat reformasi nasional. Dalam undang undang yang telah 

diundangkan satu tahun sebelum reformasi yaitu UU No. 28 tahun 1997 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 5 ayat ( 1 ) menentukan bahwa  

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri. “  Situasi dan 

keadaan berubah setelah reformasi tahun 1998. Melalui perubahan kedua UUD 1945 

pada tahun 2000  antara kepolisian dengan tentara nasional Indonesia yang telah 

dilakukan  pemisahan lebih dikuatkan dengan pasal 30 UUD yang telah diuraikan 

diatas. 

Menurut ketentuan undang undang yang baru ini polisi sebagai sebagai 

pengemban fungsi kepolisian dibantu oleh : 

         a. Kepolisian Khusus 

         b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan / atau 

         c. Bentuk bentuk pengamanan swakarsa. 

Pengemban fungsi kepolisian dimaksud melaksanakan fungsi kepolisian sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukumnya masing – 

masing. 

Mengenai susunan dan kedudukan kepolisian, telah ditentukan dengan jelas 

dalam padal 6 sampai dengan pasal 12, yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur 
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dalam pasal 2 dan 5 yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

Ketentuan mengenai daerah hukum tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Bab III dari 

Pasal 13 sampai dengan pasal 19 UU No. 2 / 2002. Adapun tugas pokok Kepolisian 

Negara adalah : 

             a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

             b. Menegakkan hukum 

             c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada  

                 masyarakat 

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu ditentukan sebagai jabatan 

fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kepala Kepolisian RI atau 

KAPOLRI. Demikian juga dengan jabatan fungsional lainnya di lingkungan 

kepolisian negara juga ditentukan dengan Keputusan Kapolri.  

Berbicara tentang penyidik dan penyelidik, maka berdasarkan pasal 4 

KUHAP  menentukan penyelidik adalah  “Setiap pejabat polisi negara Republik 

Indonesia  (POLRI) “ . Selanjutnya tentang penyelidik diatur oleh pasal 5 KUHAP.  

Mengenai penyidik,  berdasarkan pasal 6 ayat  ( 1 ) KUHAP  menentukan penyidik 

adalah  “ pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang “  Sedangkan pada 

pasal 6 ayat ( 2 ) mencantumkan syarat untuk menjadi penyidik diatur oleh Peraturan 

Pemerintah ( PP ) No. 27 Tahun 1983 pada pasal 2 dan pasal 3 yaitu : 

1. Pejabat Polisi Negara RI yang sekurang kurangnya berpangkat pembantu Letnan 

Dua (Pelda Pol), ditunjuk oleh kepala kepolisian. 
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2. Komandan Sektor (karena jabatannya adalah penyidik/Pelda Pol tidak ada : Untuk 

melaksanakan penyidikan atas usul Komandan/Pimpinannya, Kepala Kepolisian 

RI mengangkat penyidik pembantu dengan beberapa persyaratan.  

3. Pejabat pegawai tertentu, yang sekurang kurangnya berpangkat Pengatur Muda 

tingkat 1 atas usul dari Departemen yang bersangkutan, diangkat Menteri 

Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian 

Negara RI. 

Terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang pelaksanaan KUHAP,  maka pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 menyebutkan : “Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana 

sebagaimana tersebut pada undang undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 284 ayat ( 2 ) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik 

yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan “11 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang jaksa adalah bertindak 

sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor, sementara tugas penyidikan  ada 

ditangan Polri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pasal 1 butir 1 KUHAP 

yang menyatakan yang menyatakan : “ Penyidik adalah pejabat polisi negara 

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan  “  dan diatur lebih lanjut 

pada pasal 6 KUHAP. 

Dengan demikian berlakunya KUHAP telah ditetapkan bahwa tugas tugas 

penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur 

dalam pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan 

                                                
11 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 41 
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penyidikan terhadap perkara perkara tindak pidana umum. Namun demikian sesuai 

dengan ketentuan pasal 284 ayat ( 2 ) KUHAP jo pasal 17 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana tertentu ( Tindak Pidana Khusus ). 

Berdasarkan Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g ditekankan “Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – 

undangan lainnya.” 

Pasal 16 UU Kepolisian menjelaskan bahwa wewenang kepolisian dalam 

proses pidana adalah sebagai berikut :  

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h. Mengadakan penghentian penyidikan; 



32 
 

 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum; 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka untuk 

melakukan tindak pidana; 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS serta 

menerima hasil penyidikan penyidik PNS untuk diserahkan kepada 

Penuntut Umum; 

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1. Kasus   

Pada sekitar tahun 2012 ada perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan 

pimpinan tinggi Polri yang berkaitan dengan pengadaan simulator SIM. Kasus 

simulator SIM tersebut bermula dari 7 (tujuh) lembar surat yang disusun dengan 

tulisan tangan yang dikirim dari penjara Kebon Waru, Bandung, oleh Sukotjo S. 

Bambang. Surat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Tempo yang 

dikirimkan melalui pengacaranya. Sukotjo S. Bambang yang menghuni penjara 

Kebon Waru sejak November 2011 berperan besar dalam pengungkapan skandal 

korupsi pada pengadaan simulator kemudi mobil dan sepeda motor di Korps Lalu 

Lintas Markas Besar Kepolisian RI. Direktur Utama PT. Inovasi Teknologi 

Indonesia, perusahaan sub kontraktor, ini membuka penggelembungan harga dan 

suap pelicin proyek senilai Rp. 196 miliar itu. Ia pun dimasukkan ke Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setelah Komisi Pemberantasan Korupsi 

meningkatkan perkara ini ke penyidikan. 

Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Sukotjo melaporkan 

sejumlah kejanggalan proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi 

Kepolisian Nasional, dan aktivis antikorupsi. Melalui perantara, ia juga mengirimkan 

sejumlah dokumen dan pengakuan ke Tempo. Setelah melakukan proses verifikasi 

dan liputan mendalam, Tempo menulis laporan panjang skandal ini pada edisi 23-29 

April 2012 dengan judul "Simsalabim Simulator SIM." Sepekan setelah tulisan 

Tempo tersebut terbit, Markas Besar Kepolisian mengirim hak jawab. Dikirim juru 
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bicara Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, poin pertama hak jawab berbunyi, 

"Tidak ada bukti telah terjadi tindak pidana korupsi di Korps Lalu Lintas Polri." 

Namun "ironisnya," Komisi Pemberantasan Korupsi malah menetapkan Djoko Susilo 

dan Didik Purnomo sebagai tersangka. Markas Besar Kepolisian lalu "tak mau 

kalah," Didik, Teddy Rusmawan, Budi Susanto, Sukotjo, dan Bendahara Korps 

Komisaris Legimo ditetapkan sebagai tersangka. 

Penetapan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka dapat dikatakan merupakan 

sebuah sejarah, sebab sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 

hampir satu dasawarsa, baru pertama KPK menetapkan perwira tinggi Polri aktif 

sebagai tersangka.  

Pada awal proses penegakan hukum kasus ini, sempat diwarnai dengan 

insiden tertahannya beberapa penyidik KPK yang tidak dapat keluar dari Kepolisian 

saat selesai melakukan penggeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes POLRI. 

Namun insiden ini akhirnya dapat diselesaikan, meskipun suasana saat itu sempat 

memanas. Menurut keterangan POLRI, peristiwa itu terjadi disebabkan POLRI 

beranggapan bahwa kasus tersebut saat itu sedang ditangani oleh POLRI.  

Dalam perkembangan selanjutnya, kasus simulator SIM ini juga diwarnai 

oleh perselisihan mengenai kewenangan penyidikan antara KPK dan Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI). KPK dan Polri sama-sama mengusut dugaan korupsi 

pengadaan driving simulator untuk tes Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu 

Lintas Polri. Kedua lembaga juga sama-sama menetapkan tersangka. Objek hukum 

dan pelaku dalam kasus yang ditangani kedua lembaga ini sama. Situasi itu 

menimbulkan polemik, siap yang lebih berhak menangani kasus tersebut. Ketua 

KPK, Abraham Samad, menjelaskan bahwa jika mengacu pada Pasal 50 ayat (1), (3) 
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dan (4) KPK, maka kewenangan penyidikan kasus simulator SIM merupakan 

kewenangan KPK. Pasal 50 tersebut pada intinya menyatakan bahwa apabila KPK 

terlebih dahulu melakukan penyidikan, maka instansi lain akan membantu jalannya 

penyidikan. Pasal tersebut menurut Abraham jangan ditafsirkan secara kaku bahwa 

instansi lain harus berhenti menyidik, tapi instansi lain seyogyanya dapat mendukung 

KPK dalam menuntut sampai tuntas penyidikan. 

Selain itu, ketidakjelasan mengenai kewenangan penyidikan kasus simulator 

SIM kemudian mendapat titik temu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 8 

Oktober 2012. Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan 

kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko 

Susilo, sepenuhnya ditangani KPK.  

Ironisnya, KPK setelah itu menghadapi gugatan dari Korps Lalu Lintas 

(Korlantas) Polri yang mengajukan gugatan dengan nilai mencapai angka Rp. 425 

miliar, sedangkan gugatan immaterial mencapai Rp. 6 miliar. Gugatan perdata 

tersebut diajukan lantaran Korlantas Polri merasa dirugikan dengan penyitaan 349 

item barang dan dokumen yang dilakukan KPK.  

Menurut Kuasa Hukum Korlantas, Juniver Girsang, pihaknya memang 

sudah mengajukan gugatan kepada KPK sehubungan dengan penyitaan barang bukti 

yang diambil dari Korlantas yang tidak ada kaitannya dengan perkara. Dikatakan 

bahwa karena penyitaan itu, pelayanan publik yang dilakukan oleh Korlantas 

menjadi terganggu, jadi gugatan Korlantas adalah meminta KPK mengembalikan 

barang bukti itu karena pelayanan publik menjadi terkendala.    
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3.2. Kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam sistem 

peradilan pidana  

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan 

pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak 

pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-

undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan 

terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 

Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). 

Secara Gramatikal arti kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku 

tentunya merujuk kepada Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, karena 

selain KUHAP tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. 

Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan 

penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d. 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 

angka 1 s.d. 5, yaitu polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut 

Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), 

yaitu Jaksa.  

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang sangat baik 

dan benar, justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-undang No. 31 tahun 

1999, di mana untuk tindak pidana yang sulit pembuktian, akan dibentuk tim 

gabungan di bawah kordinasi Jaksa Agung.  
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Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 

Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan, dengan rumusan 

KPK mempunyai tugas:  

a. Koordinasi dengan instansi yang yang berwenang melakukan 

pemberantasan tindak pidana korupsi.  

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi.  

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak 

pidana korupsi.  

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.  

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.  

Namun makna yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 

31 tahun 1999 dan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002 dikaburkan kembali 

oleh Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang rumusannya:  

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan 
korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah 
dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut 
wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.  

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus 
dengan KPK.  

(3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang 
lagi melakukan penyidikan. 

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian 
dan/atau kejaksaan dan KPK, penydikan yang dilakukan oleh 
kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.  

Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK 

tersebut di atas seolah-olah pihak Polisi maupun Jaksa berwenang melakukan 



38 
 

 

penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi dalam Pasal 30 ayat (1) Point d UU 

Kejaksaan memberikan rumusan bahwa di bidang pidana, kejaksaan maupun 

kepolisian mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak 

pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, serta dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g 

UU Kepolisian juga memberikan rumusan bahwa kepolisian berwenang untuk 

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 

hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya. 

Pasal 11 UU KPK memberikan ketentuan bahwa perkara pidana korupsi 

yang ditangani oleh KPK adalah perkara korupsi yang menyangkut kerugian negara 

minimal satu milyar rupiah. Ketentuan ini juga menimbulkan penafsiran seperti yang 

diterapkan pada Pasal 30 ayat (1) Point d UU Kejaksaan dan Pasal 14 ayat (1) huruf 

g UU Kepolisian, yaitu perkara tindak pidana korupsi yang di bawah satu milyar 

maka penuntutannya menjadi kewenangan kejaksaan sehingga kewenangan 

penyidikan adalah menjadi tugas kepolisian. Ketentuan ini belum diatur secara tegas, 

namun secara a contario telah ditafsirkan dan diterapkan seperti itu. Hal inilah yang 

menyebabkan duplikasi atau tumpang tindik penyidikan dan penuntutan perkara 

tindak pidana korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan dengan KPK. 

Pada tanggal 29 Maret 2012 POLRI, KPK dan Kejaksaan telah membuat 

dan menandatangani bersama dalam melakukan penyidikan kasus simulator SIM, 

yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Pasal 8 ayat 

(1) MoU menerangkan: 

Dalam hal PARA PIHAK melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, 
untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang 
mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang 
lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan 
PARA PIHAK. 
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Pasal 8 ayat (1) MoU yang disebutkan di atas tersebut tidak sesuai dengan Pasal 50 

ayat (3) dan ayat (4) UU KPK yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila KPK 

sudah mulai melakukan penyidikan maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi 

melakukan penyidikan dan apabila ternyata penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh 

kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh 

kepolisian dan/atau kejaksaan tersebut yang harus segera dihentikan. 

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan tentang syarat sahnya perjanjian adalah 

tentang sebab yang halal adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum, apabila melanggar ketiga hal tersebut perjanjian 

BATAL DEMI HUKUM12. Yang dimaksud batal demi hukum adalah perjanjian itu 

dianggap tidak pernah ada dan batalnya perjanjian itu tidak perlu atau tanpa dimintakan 

pengesahan atau putusan dari Pengadilan. Dengan demikian, jika ditinjau dari pasal 1320 

KUHPerdata, maka seharusnya MoU antara KPK, POLRI dan Kejaksaan yang 

ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 adalah batal demi hukum sehingga tidak 

dapat digunakan oleh POLRI sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap kasus 

simulator SIM tersebut, sehingga kasus simulator SIM ini menjadi wewenang milik KPK 

berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang KPK. 

Dari rumusan di atas, maka jelas harus ada undang-undang yang secara tegas 

memberikan kewenangan kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan. Jika 

kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan 

undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan 

kewenangan kepada kejaksaan maupun kepolisian sebagai penyidik. Apalagi Pasal 
                                                
 12 Prof. Munir, Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Bersumber pada Perjanjian, Tidak 
Diterbitkan, Malang, 2010, hal 70   
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26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara 

pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.  

Berdasarkan uraian dan pemikiran tersebut di atas, jelas bahwa masalah 

kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat 

menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana 

korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai. Hal ini 

sebagaima sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, bahwa;Sistem peradilan didalamnya 

terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukung (Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan 

merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentrasformasikan masukan (input) 

menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang 

berupaya resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan 

(jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Untuk itu perlu 

adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. 

Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, 

masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan 

timbulnya kejahatan.13  

 

 

 

                                                
13 Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, semarang, 1995, Hal. Vii. 
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3.3. Hal-Hal Yang Diperlukan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana 

Korupsi 

Setelah diketahui tentang lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum 

pada perkara tindak pidana korupsi berdasarkan sistem peradilan pidana sebagaimana 

telah diuraikan pada bab 2 tersebut di atas, maka hal-hal yang diperlukan masing-

masing sub sistem dalam sistem peradilan dalam menangani perkara tindak pidana 

korupsi yang bersifat sistemik dan extraordinary crime harus mempunyai persepsi 

yang sama berupa adanya sinkronisasi baik bersifat vertikal maupun horizontal. 

Sahuri Lasmadi14 menjelaskan bahwa sinkronisasi yang bersifat vertikal 

merupakan langkah awal untuk menangani perkara tindak korupsi karena dimulai 

dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim. Beliau mengatakan 

demikian karena masing-masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana, 

agar mencapai hasil yang memuaskan dalam menangani perkara korupsi, harus 

mempunyai pandangan yang sama dalam menetapkan pasal manakah yang telah 

dilanggar oleh seorang tersangka yang telah melakukan korupsi. Upaya ini dapat 

dilakukan dengan cara gelar perkara baik dimulai pada tingkat penyidikan maupun 

penuntutan untuk menentukan apakah perkara dapat diteruskan ke pengadilan. 

Setelah sinkronisasi secara vertikal tercapai maka masing-masing sub sistem 

dalam sistem peradilan pidana melakukan sinkronisasi horizontal dalam rangka 

memenuhi persyaratan formal proses beracara pidana. Sinkronisasi horizontal ini 

sangat menentukan berhasil tidak kerja dari sub-sub sistem dalam sistem peradilan 

pidana sebagaimana dijelaskan oleh Ismail Saleh15 yang menjelaskan bahwa salah 

                                                
 14 Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi 
Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana 
 15 O.C. Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus 
dalam Pemberantasan Korupsi, PT. Alumni, Bandung, 2006, h. 39-40. 
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satu unsur pengawasan adalah keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, 

maka hubungan antara Kejaksaan dan kepolisian tercermin dalam sebuah kelompok 

MahKeJaPol (Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Kepolisian) yang 

merupakan wadah bagi pimpinan masing-masing lembaga yang mempunyai kaitan 

dengan penegakan hukum di Indonesia untuk saling bertukar informasi, berdiskusi 

memecahkan masalah-masalah yang memerlukan penanganan bersama. Kelompok 

ini sebetulnya sangat penting untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat antar 

instansi yang seringkali menjadi titik lemahnya penegakan hukum di Indonesia. 

Sinkronisasi horizontal harus tumbuh dari diri masing-masing pimpinan 

dalam sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dengan niat dan komitmen 

untuk memberantas tindak pidana korupsi. Perlu diingat bahwa sinkronisasi 

horizontal baru dapat mencapai hasil yang maksimal jika masing-masing sub sistem 

dalam sistem peradilan pidana secara sadar bawah mereka merupakan lembaga-

lembaga mempunyai fungsi-fungsi masing-masing dan bukannya salah satu sub 

sistem lebih tinggi dari susbsistem lainya. Jika sinkronisasi vertikal dan horizontal ini 

dapat terwujud, maka tidak satupun pelaku korupsi yang akan divonis bebas, karena 

masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sudah berkerja secara 

maksimal dan selalu membuka diri tentang persoalan-persoalan hukum yang 

berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dari mulai 

penyidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.  

Sebaliknya jika masing-masing sub sistem dalam menangani perkara tindak 

pidana korupsi berjalan dengan sendiri-sendiri dan merasa lebih tinggi dari sub 

sistem lainnya, maka putusan-putusan hakim yang bersifat kontroversi akan 

bermunculan yang membuat masyarakat menjadi bingung dan kebingunan. Hal ini 
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terjadi dalam kasus waterboom terhadap masing-masing pelaku terjadi vonis hakim 

yang berbeda dalam menetukan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa. Misalnya 

putusan bebas majelis Hakim terhadap terdakwa H. Syawawi Darahim banyak 

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apakah susbsistem-subsistem 

yang ada dalam sistem peradilan pidana telah menjalankan perannya, mengingat 

bahwa tujuan akhir dari suatu proses pekara pidana adalah memberikan kepuasan 

kepada masyarakat atas kerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dan pembahasan pada halaman sebelumnya, maka dalam tulisan 

ini dapat disimpulkan beberapa hal:  

1. Alasan POLRI tetap melakukan penyidikan adalah karena dalam MoU 

disebutkan bahwa dalam menangani suatu kasus yang sama agar tidak terjadi 

benturan maka yang berwenang adalah lembaga yang lebih dahulu 

melakukan penyidikan itu (pasal 8 MoU), dan KPK berpedoman pada 

Undang-undang KPK. Namun MoU yang telah ditandatangani oleh POLRI, 

KPK dan Kejaksaan yang mana ada salah satu pasalnya yang bertentangan 

dengan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka, berdasarkan 

KUHPerdata MoU tersebut dianggap batal demi hukum. Dikatakan batal 

demi hukum karena MoU atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang yang berlaku dan undang-undang memiliki kekuatan hukum 

tetap yang mengikat semua pihak. Jadi, dalam kasus simulator SIM ini, 

POLRI tidak dapat menggunakan MoU sebagai dasar melakukan penyidikan. 

2. Kewenangan dalam menanganai perkara tindak pidana korupsi secara 

normatif telah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia (Kepolisian 

sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai 

yang menjatuhkan vonis dan Lembaga Pemasyarakat sebagai tempat 

pelaksanaan putusan hakim), namun secara emperis masih menimbulkan 
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persoalan dalam penyidikan Perkara tindak pidana korupsi antara lembaga 

kepolisian dan kejaksaan.  

3. Hal-hal yang diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi 

untuk mencapai hasil yang maksimal perlu dilakukan dengan cara 

singkronisasi secara vertikal dan singkronisasi secara horizontal, hal ini 

diharapkan jika singkronisasi ini dapat berjalan dengan baik dan masing-

masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana mengkedepan penegakan 

hukum, maka semua akan bermuara kepada kepastian hukum dan 

kesebandingan hukum. Akhirnya tidak ada satupun pelaku korupsi yang 

diputus bebas oleh majelis hakim.  

 

4.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat menyarankan 

beberapa hal:  

1. Seharusnya POLRI mengerti bahwa MoU tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang, dan undang-undang mempunyai kedudukan lebih tinggi 

daripada MoU. Sehingga untuk ke depannya, di harapkan kepada POLRI, KPK 

ataupun Kejaksaan dalam menyusun Mou tidak lagi bertentangan dengan 

undang-undang yang berlaku agar di kemudian hari tidak terjadi lagi benturan 

kewenangan antara para lembaga penegak hukum di Indonesia.  

2. Perlu adanya pemahaman yang sama tentang masing-masing kewenangan antar 

sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pada tindak 

pidana korupsi, mengingat kejahatan korupsi bersifat sistemik dan ekslusif. 
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Apalagi muara dari penegakan hukum adalah upaya untuyk menganggulangi 

kejahatan yang pada gilirannya memberikan kepuasan kepada masyarakat.  

3. Hendaknya masing-masing susb sistem dalam peradilan pidana dalam 

menangani perkara tindak pidana korupsi selalu terbuka dengan cara melakulan 

gelar perkara dan kordinasi dengan sub sistem lain dalam masalah proses 

administrasi beracara.  
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