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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Tugas dan Fungsi  

 

Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan 

melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, 

sedangkan fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti 

sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau 

institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh 

seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu 

sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga 

atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam 

melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.
1
 

 

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan 

pada hukum publik. Terdapat wewenang dikaitkan pula hak dan kewajiban, yaitu 

agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum 

publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan 

kuasa an sich, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik 

selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) 

pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:  

a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban 

terhadap badan (atribusi/mandat); 

                                                 
1
 Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51. 
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b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti 

mempersiapkan dan mengambil keputusan; 

c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang: seluruh hak dan/atau kewajiban 

yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.
2
 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan 

wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik, atau 

secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum. 

 

B. Pengertian Kejaksaan  

 

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut 

ketentuan dalam Pasal 2  Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan 

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3
 

 

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang 

yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 1  Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat 

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai 

penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

                                                 
2
 Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6. 

3
 Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum,  

Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127. 
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kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, 

perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi 

kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, 

Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. 

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 berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan 

selain sebagai penyandang Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi 

pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Undang-Undang Kejaksaan 

memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara 

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. 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.  

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, 

fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah 

amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan 

wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi 

baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, 

suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut. 
4
 

                                                 

 
4
 Ibid, hlm. 128. 
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Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga 

kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu 

berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam 

beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, 

yaitu: 

(1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  

1. Melakukan penuntutan 

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap;  

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa 

khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk 

dan atas nama negara atau pemerintah.  

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut 

meyelenggarakan kegiatan:  

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;  

c. Pengawasan peredaran barang cetakan;  

d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan 

negara;  

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;  

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.  

 

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30  Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa 

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap 

tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana 

tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan 
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dalam penjelasan Pasal 30  Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam 

ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagiana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan 

Republik Indonesia, 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 membaahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.  

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang 

lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan 

badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 

34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang 

hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.  

 

 

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, 

pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi 
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hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan 

tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama 

kedudukan di depan hukum. 

 

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi 

kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka 

yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.  

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. 
5
 

 

                                                 
5
 Marwan Effendy, Op.Cit., hlm. 135. 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  

 

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-002/A/JA/1/2010 tentang 

Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, 

Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:  

(1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian 

bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang 

tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Jaksa Agung; 

(2) Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, 

pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta 

pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya; 

(3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan 

keadilan di bidang pidana; 

(4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang 

ketertiban dan ketentraman mum, pemberian bantuan, pertimbangan, 

pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara 

serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, 

kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan 
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peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa 

Agung; 

(5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat 

perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim 

karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat 

membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;  

(6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan 

peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat;  

(7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik 

di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Jaksa Agung.  

 

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan 

hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi 

dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah 

ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang 

ada di KejaksaanTinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat 

penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

 

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa 

penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut: 
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(1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut di-

laksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melak-sanakan 

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. 

(2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang 

pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. 

Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa 

merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang 

semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) 

tahun. 

(3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu 

dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang 

memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, 

misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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(4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan 

demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta 

bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, 

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak 

hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau 

pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. 

 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan 

penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina 

hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan 

negara atau instansi lainnya. 

 

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, 

seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang: 

(1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran 

hirarki; 

(2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah; 

(3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma 

keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan; 
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(4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup 

dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat 

profesinya. 

 

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan 

secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu 

seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 

kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam 

Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas 

penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan 

hukum dan hati nurani. 

 

 

C. Penegakan Hukum Pidana 

 

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, 

penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: 

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang 

menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut 

ditegakkan tanpa terkecuali 

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) 

yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan 

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual  

c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul 

setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber 
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daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi 

masyarakat.
 6

 

 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya di 

kemudian hari. 

 

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan 

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran 

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang 

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dengan baik dan cermat dalam 

proses penegakan hukum.
 7

 

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai 

model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang 

yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan 

                                                 
6 Mardjono Reksodiputro.Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1994.hlm  

46. 
7
 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan 

penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak 

menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 8
  

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

 

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut 

Muladi yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat 

diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari 

proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan 

penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka 

atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar 

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.
9
  

 

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap 

batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku 

kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk 

                                                 
8
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9
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mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar 

pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk 

disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak
10

  

 

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem 

peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai 

dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang 

menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan 

perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.
11

  

 

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan 

ditegakkan.
 
Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-

undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum 

dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di 

dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. 

Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi. 

 

 

 

 

D. Tindak Pidana Korupsi  

 

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

                                                 
10
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11
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian 

korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:  

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 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 (dua ratus 

juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”  

 

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat 

disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 

menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara; dan memberi hadian atau janji kepada Pegawai Negeri 

dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya tersebut.  

 

Berkaitan dengan moral makna korupsi dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Secara fisik; misalnya perbuatan perusakan atau dengan sengaja menimbulkan 

pembusukan dengan tidakan yang tidak masuk akal serta menjijikan. 
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b) Moral; bersifat politis, yaitu membuat korupsi moral seorang atau biasa berarti 

fakta kondisi korupsi dan kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat. 

c) Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti penyelewengan dari norma-

norma sebuah lembaga sosial, adat istiadat, dst. Perbuatan ini tidak cocok atau 

menyimpang dari nilai kepanutan pergaulan masyarakat. Penggunaan korupsi 

dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk 

kategori moral. 
12

 

 

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: 

a) Setiap orang yang berarti perseorangan 

b) Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan 

orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun 

tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), 

Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatchapij op Andelen (IMA), 

sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, Commanditaire 

Vennootschap (CV) dan sebagainya. 

c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal 

I Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang 

Nomor  20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil 

Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang 

ditetapkan oleh aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 

Angkatan Darat; Angkatan Laut;Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.
 13

 

 

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan 
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13
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secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1960 yang 

mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan 

pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang 

ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan 

perbuatan-perbuatan khusus, termasuk hukum pidana militer (golongan orang 

orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan khusus) dan hukum pidana 

ekonomi. Selain hukum pidana khusus, hukum pidana umum (ius commune) tetap 

berlaku sebagai hukum yang menambah (aanvullend rech). 

 

Pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum 

yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan 

dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat 

dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai 

dapat dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan 

umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. 

 

Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya 

diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan 

adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus 

mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana 

khususnya "tiada pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati. 

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan 

dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum 

pidana umum (ius commune) dan hukum pidana khusus (ius singulare atau ius 

speciale). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh 
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diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena 

memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau 

ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak 

pidana.  

 

Hal tersebut semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan 

hukum yang lengkap, akan tetapi diketahui bahwa terbentuknya peraturan 

perundang-undangan pidana di luar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat 

pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam 

buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang 

di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. 

Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab 

undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.  

 

Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik 

atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. 

Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah 

korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extraction), dan nepotisme 

(nepotism).
14

 

 

Pada hakekatnya kejahatan korupsi juga termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, 

hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut: 

a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (disguise of 

purpose or intent);  
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b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban 

(reliance upon the ingenuity or carelesne of the victim);  

c) Penyembunyian pelanggaran (concealement of the violation).
 15

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan 

tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk 

menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, 

kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan 

dan perekonomian negara. 

 

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya mampu 

memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi 

dihukum dengan hukuman (pidana) yang adil dan setimpal. Bahkan karena tindak 

pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi dilakukan pada 

masa krisis ekonomi atau pada saat perekomonian masih dalam tahap perbaikan 

(recovery), pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi 

seharusnya merupakan pidana yang seberat-beratnya. Tujuan kedua adalah agar 

kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan. 

 

Hukum perdata berperan penting dalam hubungan dengan usaha memulihkan 

kerugian yang diderita oleh negara sabagai akibat dari tindak pidana korupsi. 

Dalam bahasa inggris fungsi utama hukum perdata dikenal dengan istilah 

`remedy, compensation and equality'. Remedy berarti perbaikan atas hak yang 

dirusak oleh perbuatan yang tidak sah, compensation berarti pemberian ganti rugi 

atas kerugian akibat perbuatan tidak sah, dan equity berarti pengembalian ke 
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keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terjadinya perbuatan yang tidak sah.  

 

Korupsi adalah perbuatan yang tidak sah, sehingga instrumen hukum sebenarnya 

dapat digunakan untuk memperbaiki hak-hak yang dirugikan oleh korupsi, untuk 

memberi ganti rugi atas kerugian dan atau untuk mengembalikan kondisi pihak 

korban perbuatan korupsi ke keadaan sebelum terjadinya perbuatan korupsi 

tersebut. Sekalipun teori hukum perdata memegang peran penting dalam 

penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, undang-undang yang 

berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia 

nampaknya lebih memperhatikan hukum pidana. 

 

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks dan merambat dalam lapisan 

masyarakat. Pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri 

pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, 

dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, 

maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan pesimis mengatakan korupsi 

di Indonesia adalah suatu bagian budaya (sub cultural) korupsi mulai dari pusat 

tersebar melalui kepulauan Indonesia bahkan sejak otonomi digulirkan Tahun 

2001 sejak saat itu pula korupsi itu marak di daerah. Otonomi daerah memberikan 

wewenang yang sangat besar kepada bupati / wali kota atau kepala daerah untuk 

mengelola dana pusat yakni dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus yang jumlahnya cukup besar. Penegakan hukum 

untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional 

selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode 

penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus 
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yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan 

manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya 

dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. 

 

E. Eksekusi Putusan Pengadilan  

 

Sesuai dengan Pasal 270 KUHAP yang berbunyi “Pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, 

yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Pasal 1 

angka 6 huruf b jo Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah 

jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan 

dan melaksanakan penetapan hakim.
16

 

 

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah 

putusan peradilan tingkat pertama dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan 

perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi 

penyelesaian perkara yang disengketakan.
17 

Berdasarkan putusan itu, ditentukan 

dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang 

disengketakan. 

 

 

Penegakkan hukum yang ideal pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak 

dicapai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam penegakan hukum semua 

hak dan kewajiban terlaksana dan terpenuhi disamping tercapainya tujuan dan 

proses penegakan hukum, baik itu jangka panjang maupun tujuan kontekstual. 
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Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses pentahapan, 

yang meliputi:  

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan 

kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam 

penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapa dilihat sebagai 

bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap 

penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana in abstracto. 

Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu 

kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, 

karena tujuan akhr dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah 

ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan 

ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi 

dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan 

penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan 

suatu kebijakan legislative (formulatif), merupakan tahap paling strategis 

dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkritisasi 

(hukum) pidana.  

2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat 

pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga 

pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan siding hingga putusan hakim. 

3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan ekseskusi, yang 

merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap 

ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administrative, yaitu 

pemberian pidana secara in concreto. 

 

Dengan pentahapan tersebut, terlihat bahwa tahap terakhir yaitu tahap eksekusi 

yaitu pemberian pidana secara in concreto mempunyai arti yang sangat penting 

dalam penegakan hukum, yaitu menegakkan aturan-aturan yang abstrak menjadi 

penegakan hukum yang konkrit. Ini menunjuka bahwa untuk menegakkan aturan-

aturan yang abstrak memang dibutuhkan upaya untuk mengkonkritkannya. 

Dengan kata lain bahwa hukum yang in abstracto memerlukan proses tertentu 

untuk menjadikannya hukum yang in concreto. 

 

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan 

demikian akan melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak mungkin tegak 
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dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji 

serta kehendakkehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu.
18

 

Pendapat semacam ini serasi dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo 

yang mengemukakan “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide inilah 

merupakan hakekat dari penegakan hukum”.
19

 

 

Hal ini akan terlihat jelas dalam putusan hakim. Dalam putusan pengadilan 

(hakim) hanya berisikan atau memuat hal-hal yang bersifat abstrak (in abstracto) 

meskipun putusan tersebut berisikan pemidanaan, namun proses putusan hakim 

tersebut terikat dengan tata cara yang diatur undang-undang.
20

 

 

Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi secara hukum hanyalah putusan 

hakim yang berisikan pemidanaan. Jenis putusan hakim ini adalah putusan yang 

membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan 

terbukti adanya.
21

 

 

Adanya kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan 

hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada dan 

dengan adanya dua alat bukti serta adanya keyakinan hakim, berarti pula syarat 

untuk menjatuhka pidana telah terpenuhi. Adanya putusan hakim yang berisikan 

pemidanaan menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk melaksanakannya (khusus 
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dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht van 

gewijsde). 

 

Secara umum bahwa lembaga eksekusi pidana pembayaran uang pengganti hanya 

dikenal dalam tindak pidana korupsi, karena dalam tindak pidana korupsi yang 

sangat dirugikan adalah keuangan Negara. Sehingga ekseskusi terhadap uang 

pengganti pada tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak terlepas dari tindak 

pidananya sendiri. Tindak pidana korupsi, secara etimologi berasal dari kata 

tindak pidana dan korupsi. Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis 

dari bahasa Belanda “strafbarfeit” atau “delict” dengan pengertian perbuatan yang 

dilarang oleh peraturan hukum pidana dan terhadap pelakunya dapat dikenakan 

sanksi pidana, sedangkan kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “corruptive” 

atau “corruptus” yang secara harfiah berarti “busuk”.
22
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