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Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga 

dalam pemberantasan dan penanganannya membutuhkan upaya dan cara-cara 

yang luar biasa. Korupsi telah menjelma menjadi kejahatan besar yang 

melemahkan hampir dalam semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, 

ekonomi dan penegakan hukum. Pemberantasan kasus korupsi dengan konsisten 

mengandalkan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada kenyataannya, proses 

hukum pada sebagian tindak pidana korupsi terkesan terabaikan. Hal ini terlihat 

dengan adanya terdakwa tindak pidana korupsi yang dengan mudah meninggalkan 

Indonesia sebelum proses hukum diselesaikan. Lembaga Kejaksaan sebagai salah 

satu lembaga penegak hukum di Indonesia diharapkan mampu melaksanakan 

tugas dan kewajibannya dalam bidang penuntutan secara obyektif, merdeka dan 

bebas dari pengaruh kekuasaan manapun guna terciptanya penegakan hukum yang 

bersih dan demi keadilan untuk bangsa dan negara. Lembaga Kejaksaan juga 

dituntut meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi, karena selama 

ini lembaga Kejaksaan belum mampu memperlihatkan profesionalitas kinerja 

aparatnya dalam penanganan kasus korupsi. 

 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat 

dalam skripsi ini adalah bagaimanakah peran kejaksaan dalam penuntutan 

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan 

hambatan apakah yang dihadapi lembaga kejaksaan dalam proses penuntutan 

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis  
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Ernawati 

 
normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang 

digunakan yaitu data sekunder yang didukung oleh data primer. Populasi dalam 

penelitian ini terdiri dari Kasubsi Penyidikan dan Penuntutan pada Kejaksaan 

Negeri Bandar Lampung, Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan 

Tinggi Lampung serta Kasi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan 

Tinggi Lampung. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 

berupa proporsional  purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu 

sesuai dengan pengetahuan dan kedudukannya. 

 

 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa 

Lembaga Kejaksaan mempunyai peran yang sangat penting terkait tugas dan 

wewenang Kejaksaan dalam penuntutan terdakwa tindak pidana korupsi yang 

melarikan diri ke luar negeri. Kejaksaan mempunyai peran yang sangat krusial 

dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat atau tidaknya perkara pidana 

masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut 

Umum). Peran yang amat besar inilah harus diikuti dengan independensi dalam 

melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan upaya Kejaksaan 

yang membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas), yaitu Tim Pemburu Koruptor 

yang dibentuk Kejaksaan Agung yang bertugas untuk menangani kasus-kasus 

korupsi dan menangkap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke 

luar negeri. Selain itu dibentuklah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan 

negara yang bersangkutan guna mempermudah proses hukum dan penegakan 

hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.  

 

 

Adapun saran yang diberikan penulis pada peran kejaksaan dalam penuntutan 

terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, juga 

sebagai upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yaitu bahwasanya 

lembaga Kejaksaan meningkatkan kinerjanya terkait tugas penuntutan dan 

penyidikan yang menjadi dasar penuntutan, dalam tugas penuntutan, Jaksa 

Penuntut Umum diharapkan mampu menuntut terdakwa korupsi dengan ancaman 

setinggi-tingginya sesuai dengan aturan yang berlaku serta bersikap obyektif, 

profesional serta merdeka dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam 

melaksanakan tugas penuntutan, lembaga Kejaksaan diharapkan menjalin 

kerjasama dan koordinasi dengan POLRI, PPATK (Pusat Pelaporan dan Transaksi 

Keuangan), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Departemen Hukum dan 

HAM, serta Departemen Luar Negeri demi terciptanya pemberantasan korupsi 

dan penegakan hukum yang optimal, selain itu terkait keberadaan terdakwa yang 

berada di luar negeri, diperlukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum di 

negara asing seperti Interpol guna melacak keberadaan terdakwa tindak pidana 

korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.  
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MOTTO 

 
 

If you fine to be good, be good. But if you fine to be 

bad, be bad. The meaning is just be yourself on your 

best way. Don‟t try to be another person just because 

perfection. (neLi) 

 

“Home is where you least expect to find it”. 

 

 

Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka 

sesungguhnya ia mengerjakannya untuk 

(kemudharatan) dirinya sendiri. Dan sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana . 

(Q.S An-Nisa : 111) 

 

 

Orang-orang yang sukses menciptakan kesempatan 

dan tekun berusaha walaupun gagal, orang-orang yang 

gagal semata-mata hanya menunggu kesempatan dan 

selalu mengingat kegagalan itu. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), dan 

menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya 

berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan dalam hampir semua aspek 

kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum. 

Sehingga dalam upaya pemberantasannya dan penanganannya tidak dapat 

dilakukan secara biasa tetapi  dituntut cara-cara yang luar biasa. Kejaksaan yang 

selama ini diharapkan mampu menangani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya 

dalam proses penanganannya. Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, bahkan 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemberantasan kasus korupsi dengan 

konsisten mengandalkan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, membuat proses hukum yang 

dilaksanakan terkesan diabaikan, hal inilah yang menimbulkan opini bahwa 

sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi tidak tersentuh hukum. Sehingga 

dalam menanggulangi korupsi tentunya dibutuhkan perangkat hukum yang efektif 

untuk memberantasnya. Meskipun macetnya hukum dalam penanganan korupsi 



kerap terjadi, melihat bahwa korupsi juga merupakan bagian dari fenomena 

sosiologis. Dalam kacamata sosiologis, korupsi melibatkan jaringan elit 

kekuasaan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena hal ini juga, 

dalam memberantas korupsi dibutuhkan pendekatan hukum yang luar biasa. 

 

Korupsi membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara serta dinilai 

melemahkan lembaga-lembaga penegak hukum, nilai-nilai demokrasi dan 

mengancam supremasi hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena korupsi 

juga tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena 

transnasional. Banyaknya koruptor yang melarikan diri ke luar negeri sebelum 

proses hukumnya selesai membuat pemerintah, khususnya aparat penegak hukum 

dituntut untuk bekerja keras dalam proses penegakan hukum. Kerapnya kasus 

korupsi yang melibatkan negara kedua atau negara asing yang menjadi tempat 

persembunyian para koruptor beserta aset-asetnya membuat pemerintah harus 

melibatkan negara lain dalam penyelesaian hukumnya, hal inilah yang 

menimbulkan kesulitan tersendiri. 

  

Lembaga penuntutan di Indonesia dilaksanakan oleh kejaksaan. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah di bidang penuntutan, dalam 

melaksanakan wewenang ditujukan untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, 

harkat manusia serta negara hukum. Eksistensi lembaga kejaksaan senantiasa 

terkait dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu hukum pidana. Peran jaksa selaku penuntut umum yang mewakili 

kewenangan umum, yaitu dalam hal ini, jaksa sebagai penuntut umum mewakili 



negara sebagai eksekutor, bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara 

pidana merupakan salah satu wujud penegakan ketertiban dan perlindungan 

hukum. 

 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, 

Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara 

lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan 

pembangunan untuk mewujudkan masyarakan adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban 

pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. 

 

Lembaga kejaksaan mempunyai wewenang dalam proses penyidikan, pra 

penuntutan serta penuntutan yang juga dikenal sebagai pengacara negara yang 

dalam hal ini di wakili oleh jaksa sebagai penuntut umum. Kepada jaksa 

diletakkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui 

wewenang kejaksaan dalam hal penuntutan, apakah suatu keadilan dapat 

diwujudkan atau tidak. 

 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP yang dimaksud dengan penuntutan 

adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di 

sidang pengadilan, dalam bidang penuntutan, lembaga kejaksaan sebagai 



pengacara negara di wakili oleh jaksa dan penuntut umum. Sebelum berlakunya 

KUHAP, tidak dibedakan secara tegas antara pengertian jaksa dan penuntut 

umum. Meskipun jabatan jaksa dan penuntut umum tersebut diemban oleh 

personil yang sama, namun dari segi fungsi dan kewenangannya berbeda satu 

sama lain.  

 

Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, yang dimaksud dengan jaksa 

adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak 

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan pengertian di atas, maka yang 

menjadi kewenangan jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Sedangkan 

pengertian penuntut umum menurut pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menyatakan 

bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 

ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

 

Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam bidang 

penuntutan mempunyai peran yang sangat penting dalam terciptanya keadilan, 

artinya lembaga kejaksan dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani 

setiap kasus tindak pidana, apapun bentuknya, salah satunya adalah tindak pidana 

korupsi. Seperti yang kita tahu bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar 

biasa (extraordinary crime) sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa. 

 

Tindak pidana korupsi yang tidak hanya melibatkan banyak uang milyaran bahkan 

triliunan rupiah, tetapi para pelakunya juga bukan orang biasa, melainkan 

melibatkan banyak orang penting di negeri ini. Hal inilah yang membuat proses 



penuntutan dalam kasus korupsi terkesan lambat, hal ini juga yang membuat 

kejaksaan harus berusaha keras dalam menjalankan kewajibannya, karena 

sebagian pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kebebasan, seperti terjadi 

dalam banyak kasus bahwa para pelaku tindak pidana korupsi kerap melarikan 

diri keluar negeri untuk dapat bebas dari proses hukum. Ini tentu saja mempersulit 

lembaga kejaksaan dalam melaksanakan wewenangnya, khususnya dalam bidang 

penuntutan, karena dalam penangananya akan melibatkan banyak pihak dan 

prosedur yang lebih rumit. 

 

Contohnya adalah kasus korupsi  yang terdakwanya berhasil melarikan diri ke 

luar negeri adalah Djoko Soegiarto Chandra atau lebih dikenal dengan Djoko 

Tjandra, terpidana kasus korupsi BLBI Bank Bali yang juga melibatkan mantan 

Gubernur BI Syahril Sabirin. Namun ironis, sang terpidana Djoko Tjandra justru 

raib dari negeri ini, kabar terkahir Djoko Tjandra diketahui telah pergi ke Papua 

New Guinea pada malam sehari sebelum vonisnya akan dijatuhkan, kemudian 

terbang ke Singapura. Djoko Tjandra dalam Peninjauan Kembali (PK) divonis 

Mahkamah Agung dengan pidana 2 (dua) tahun penjara.  

 

Saat ini, Kejaksaan Agung mendata ada 19 (sembilanbelas) orang pelaku korupsi  

yang masih menghirup udara bebas. Dari sembilan belas orang tersebut, terdapat 4 

(empat) orang berstatus tersangka yang sedang dalam proses penyidikan, dua 

orang terdakwa dalam proses penuntutan, dan tiga belas orang berstatus terpidana 

yang sudah diputus pengadilan. Selain itu, untuk membantu proses pemberantasan 

korupsi yang khususnya pelaku nya melarikan diri keluar negeri, pada 17 

Desember 2004 dibentuklah Tim Pemburu Koruptor oleh pemerintah melalui  



Menteri Politik, Hukum dan Keamanan. Tim Pemburu Koruptor ini pertama kali 

dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Basrie Arif, yang setelah pensiun, pimpinan itu 

diganti oleh Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin sejak Mei 2007. Tim ini 

beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Departemen Hukum dan HAM, 

POLRI, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri dan Pusat Pelaporan Analisis 

dan Transaksi Keuangan (PPATK). Tugas tim terpadu ini selain memburu para 

koruptor yang masih bebas di luar negeri, juga berupaya mengembalikan aset-aset 

milik negara yang dibawa kabur ke luar negeri.  

 

Era pimpinan Basrie Arif, tim ini hanya berhasil menangkap koruptor David Nusa 

Wijaya, mantan Direktur Bank Sertivia yang terjerat perkara korupsi dana BLBI 

senilai Rp.1,3 triliun. Tim yang dipimpin Muchtar Arifin akhirnya hanya 

memfokuskan pada tindak lanjut permintaan ekstradisi atas Adrian Kiki Ariawan 

(mantan Direktur Utama Bank Surya) dari Australia. Fokus utama lain berkaitan 

dengan pencairan rekening almarhum  Hendra Rahardja (mantan Presiden 

Komisaris Bank Harapan Sentosa) di Hongkong serta rekening Irawan Salim 

(mantan Direktur Utama Bank Global) dan ECW Neloe (mantan Direktur Utama 

Bank Mandiri) di Swiss yang dibekukan. Setelah Muchtar Arifin pensiun, jabatan 

ini selanjutnya akan ditempati oleh Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga. 

Sayangnya hingga awal agustus 2009, Tim Pemburu Koruptor tidak berhasil 

menangkap satu pun target koruptor dan tidak mendapatkan satu sen pun uang 

negara yang dibawa kabur ke luar negeri. 

 

Berikut ini 6 (enam) dari 13 (tiga belas) target Tim Pemburu Koruptor : 

 

1. David Nusa Wijaya, kasus BLBI Bank Sertivia, senilai Rp. 1,3 triliun, telah 

divonis MA 8 tahun penjara (telah ditangkap). 



2. Samadikun Hartono, kasus BLBI Bank Modern, senilai Rp.80 miliar, telah 

divonis MA 4 tahun penjara. 

3. Bambang Sutrisno, kasus BLBI Bank Surya senilai Rp.1,5 triliun, telah 

divonis seumur hidup. 

4. Adrian Kiki Ariawan, kasus BLBI Bank Surya senilai Rp. 1,5 triliun, telah 

divonis seumur hidup. 

5. Eddy Tansil, kasus ekspor fiktif senilai Rp.1,3 triliun, telah divonis 20 tahun 

penjara oleh PN Jakarta Pusat. 

6. Sujiono Timan, kasus BPUI senilai US$ 126 juta, telah divonis 14 tahun   

penjara oleh MA. 

( Sumber DetikNews, Detik.com, Kamis, 13 Agustus 2009) 

 

 

Sebagian besar dari koruptor tersebut melarikan diri  ke negara-negara Asia, 

seperti Hongkong dan Singapura, yang selama ini dikenal sebagai surganya para 

koruptor. Hal ini semakin mempersulit pihak kejaksaan dalam menangani kasus 

korupsi tersebut karena, jika tersangka ataupun terdakwanya berada di luar negeri, 

maka tidak mudah melaksanakan proses hukum, karena yurisdiksinya diluar 

kedaulatan negara kita. 

 

Mekanisme ataupun prosedur penuntutannya juga lebih rumit karena terdakwa 

tidak berada di dalam kedaulatan negara kita, banyak hal yang harus diperhatikan 

terkait yurisdiksi negara yang bersangkutan seperti aspek hukum internasionalnya 

dan ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi dengan negara lain yang bersangkutan, 

hingga penggantian identitas diri. Prosedur penuntutan pun lebih kompleks 

dibandingkan dengan penuntutan biasa yang terdakwanya berada di wilayah 

negara kita. Hal ini membuat lembaga Kejaksaan yang seyogyanya yang 

berwenang sebagai lembaga penuntutan dituntut untuk bekerja ekstra keras demi 

penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, tentu saja banyak hambatan yang 

dihadapi oleh lembaga Kejaksaan terkait penegakan hukum kasus korupsi di 

Indonesia, ditambah lagi jika terdakwanya tidak berada didalam kedaulatan 



negara kita. Berdasarkan  ini penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan 

judul Analisis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan terhadap Terdakwa Tindak 

Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah peran kejaksaan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa 

kasus tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri? 

b. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa 

kasus tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri? 

 

2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup pembahasan skripsi ini dibatasi pada peran kejaksaan 

dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke 

luar negeri dan hambatannya, sedangkan dari sisi wilayah hukum dibatasi pada 

wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kejaksaan Tinggi 

Lampung. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penuntutan terhadap terdakwa 

tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. 



b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam proses 

penuntutan terhadap terdakwa  tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke 

luar negeri. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai pengembangan kemampuan daya pikir yang sesuai dengan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki untuk dapat untuk dapat mengungkapkan secara 

obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang 

ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan penuntutan terhadap terdakwa 

tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. 

 

b.  Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat  memberikan sumbangan pemikiran dan 

masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan sebagai lembaga 

yang mempunyai kewenangan  dalam bidang penuntuan terhadap terdakwa 

tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil-hasil pemikiran atas kerangka acuan yang pada dasarnya untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. 

(Soerjono Soekanto, 1996:125). 

 



Kewenangan mengenai penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

KUHAP. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus 

oleh hakim disidang pengadilan. Penuntut umum mempunyai monopoli dalam 

melakukan penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan dari 

penuntut umum. 

 

KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan 

terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah 

hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang 

mengadili. KUHAP juga menyatakan bahwa setelah penuntut umum menerima 

atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera 

menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat 

atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. 

 

Selanjutunya teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi 

ini adalah teori peranan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam suatu peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional, 2005:854). Soerjono 

Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam dasar-

dasar sebagai berikut : 

1. Peranan yang ideal  (ideal role) 

2. Peranan yang seharusnya (expected role) 

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) 



Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya 

adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah 

ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri 

dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan 

antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini 

kehendak hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan 

kenyataan yang ada. 

 

Berdasarkan teori tersebut, Sunarto (1992: 53) mengambil suatu pengertian 

bahwa: 

1. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, 

dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total 

enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi 

(substantive of criminal law). 

2. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan 

oleh pemegang peranan tersebut. Kejaksaan sebagai suatu organisasi formal 

tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak 

sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan 

keamanan yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan. 

3. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan 

faktual yang dimiliki Kejaksaan. 

 

Peranan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah peranan Kejaksaan yang 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (legal knowledge), artinya peran 

jaksa yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang jaksa dalam penuntutan 



tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Mengingat bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang 

dalam penuntutan tindak pidana korupsi tidak selalu dapat berjalan lancar dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, banyak terdapat 

kekurangan dan hambatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan teori diatas, penulis akan menerapkan dengan analisis peranan 

Kejaksaan secara faktual, yaitu Kejaksaan dalam perannya melaksanakan tugas, 

fungsi dan wewenangnya sesuai dengan kenyataaan atau yang terjadi dilapangan 

berdasarkan penelitian. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan-kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang akan diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986: 132). 

 

Pengertian pengertian dasar dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah: 

a. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005: 43) 

b. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005:854) 



c. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-

undang (Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004) 

d. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP) 

e. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2004) 

f. Penuntut umum adalah adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk melakukan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 

angka 6 huruf  b KUHAP) 

g. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili 

disidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP) 

h. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barangsiapa melanggar aturan tersebut ( Hukum Pidana, asas-asas dasar aturan 

umum hukum pidana indonesia 2006 : 54) 

i. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan 

dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005: 597) 



j. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2005: 597) 

k. Melarikan diri adalah menyelamatkan diri (Departemen Pendidikan Nasional, 

2005: 641) 

l. Luar negeri adalah negeri asing (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 685) 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, 

maka penulis menyusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta 

sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan mengenai pengertian Kejaksaan, 

sejarah Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan, kedudukan Kejaksaan, 

struktur organisasi Kejaksaan, pengertian Penuntutan, asas-asas dalam 

Penuntutan, ruang lingkup Penuntutan, Penuntutan terhadap Terdakwa tindak 

pidana korupsi yang berada di luar negeri. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang berisikan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh 

penulis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. 



Urutan dalam bab metode penelitian ini adalah pendekatan masalah, sumber 

dan jenis data, cara penentuan sampel, cara pengumpulan dan pengolahan 

data, serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai peran kejaksaan dalam melakukan proses 

penuntutan, dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga Kejaksaan dalam 

melakukan proses penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang 

melarikan diri ke luar negeri. 

 

V. PENUTUP 

Di dalam bab ini yang penulis uraikan adalah kesimpulan dan saran. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Kejaksaan 

 

UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum 

(rechtstaat). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting 

negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang di hadapan 

hukum (equality before the law). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil tersebut setidaknya tercermin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan atas Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU Kejaksaan 

yang baru tersebut dimaksudkan untuk lebih menetapkan kedudukan dan peran 

Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan.  

 

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU tersebut harus dilaksanakan secara 

merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka dalam arti bahwa dalam 

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 



pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan merupakan lembaga 

independen dalam bidang penuntutan, eksistensi kejaksaan dalam bidang 

penuntutan ini diharapkan mampu membawa keadilan dalam penegakan hukum di 

Indonesia. 

 

Sejarah Kejaksaan pada mulanya istilah jaksa tercakup di dalam berbagai nama 

jabatan yang ada di kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa Majapahit dan 

kerajaan lainnya. Menurut H.A Juynboll pada masa kerajaan Majapahit terdapat 

jabatan pemerintahan yang disebut : 

1. Dhyaksa; Hakim Pengadilan. 

2. Adhyaksa; Hakim tertinggi yang mengawasi para dhyaksa. 

3. Dharmadhyaksa; pengawas tertinggi kitab suci, pengawas tertinggi urusan 

kepercayaan/agama dan Ketua Pengadilan. 

 

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 

wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Kejaksaan adalah 

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). 

 

 

 

 



B. Sejarah Kejaksaan  

 

1. Kejaksaan pada masa Orde Lama 

 

Pada masa 19 Agustus 1945, jabatan Kepala Kejaksaan Pengadilan Agung yang di 

zaman pendudukan Jepang ditiadakan, oleh pemerintah Republik Indonesia 

disebutkan kembali dengan sebutan Jaksa Agung. Sejak saat itu Kejaksaan berada 

dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kemudian pada tanggal 27 Februari 

1947 ditetapkan dan diumumkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang 

Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Dalam Pasal 1 

ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa disamping Mahkamah 

Agung, juga terdapat Kejaksaan Agung dan beberapa Jaksa Tinggi yang 

semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.  

 

Tanggal 8 Juli 1948, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 dicabut dan diganti 

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948. Menurut undang-undang ini, 

Kejaksaan bukan sekedar penuntut umum melainkan merupakan alat pelaksana 

kekuasaan pemerintah di bidang peradilan dlam penegakan hukum dan keadilan. 

Tetapi secara formal undang-undang ini belum pernah berlaku. Dengan 

dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 yang berlaku tanggal 

22 Juli 1960, Kejaksaan dilepas dari pengurusan Departemen Kehakiman. 

Kejaksaan dijadikan departemen sendiri dan Jaksa Agung menjadi jabatan 

Menteri. 

 

Diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 1961 



menandakan kedudukan Kejaksaan sebagai departemen dikukuhkan (Djoko 

Prakoso, 1985 : 87). 

 

2. Kejaksaan pada masa Orde Baru 

 

Tanggal 22 Juli 1991 diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-undang 

Nomor 15 Tahun 1961 yang sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan 

perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, dan oleh karena 

itu perlu dicabut. Dalam undang-undang  ini terdapat penambahan pasal yang 

menjelaskan bahwa wewenang kejaksaan tidak lagi hanya pada bidang pidana 

saja, namun ditegaskan mengenai tugas dan wewenang lainnya, yaitu bidang 

perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. 

 

3. Kejaksaan pada masa Reformasi 

 

Pada tanggal 26 Juli 2004, Pemerintah kembali mengeluarkan Undang-undang 

Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Selain tugas dan wewenang utama di bidang 

pidana, yaitu melakukan penuntutan. Dalam undang-undang ini pada pasal 30 ayat 

1 huruf d, yaitu Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.  

 

Tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang yang dimaksud adalah 

sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d bahwa 

kewenangan dalm ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Marwan Effendy, 2004 : 139). 

 

C. Tinjauan tentang Organisasi Kejaksaan 

 

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 

 

Kedudukan jaksa sebagai aparat penegak hukum terkait dengan ketentuan bahwa 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 : “Indonesia adalah Negara yang 

berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka 

(machstaat)”, konsekuensi negara hukum tersebut membawa akibat segala tata 

kekuasaan pemerintah maupun lembaga negara yang ada kesemuanya harus 

berlandaskan hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun 

peraturan dan keputusan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

Tugas dan wewenang Kejaksaan telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal 30 disebutkan 

bahwa: 

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 

 

a. melakukan penuntutan; 

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 lepas bersyarat; 



d. melakukan 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 

pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik. 

(2) Di 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  

       menyelenggarakan kegiatan : 

a.  peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b. pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c.  pengawasan 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 serta statistik kriminal. 

 

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan dapat meminta kepada hakim 

untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau 

tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri 

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

atau dirinya sendiri. 

 



Pasal 32 menyebutkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam 

Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain 

berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan kewenangan yang telah diberikan, 

Kejaksaan dibantu oleh lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah proses 

penegakan hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 :“Dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja 

sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi 

lainnya”. Kewenangan terakhir yang ditentukan dalam Undang-undang Kejaksaan 

ini adalah pada Pasal 34, yaitu bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan 

dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. 

 

2. Kedudukan Kejaksaan 

 

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia menentukan bahwa kekuasaan negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) 

menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “secara merdeka” dalam ketentuan ini 

adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.  

 

Mengenai tempat kedudukannya, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota 

Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan 

Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Khusus mengenai Kejaksaan 

Tinggi Daerah Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta. Kejaksaan Negeri 



berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kotamadya dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah kabupaten atau kotamadya. 

 

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan bersifat dualistik, yaitu : 

1. Sebagai lembaga pemerintah adalah merupakan bagian dari unsur 

pemerintahan yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan 

mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah yang berkuasa. 

2. Secara fungsional menjalankan penuntutan di pengadilan, merupakan bentuk 

penegakan hukum yang terikat asas-asas hukum dan penegakan hukum yang 

independen terlepas dari kepentingan kekuasaan dan tidak boleh di intervensi 

kekuasaan demi pertanggung jawaban hukum dan keadilan yang merupakan 

kewajiban negara dan melindungi rakyat. Dalam menjalankan fungsinya 

tersebut, kejaksaan dari aspek fungsional termasuk lembaga yudikatif. 

 

3. Struktur Organisasi Kejaksaan 

 

Kewenangan kejaksaan meliputi bidang kepidanaan, keperdataan, tata usaha 

negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Susunan organisasi 

Kejaksaan R.I terdapat dalam Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung R.I  tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. “Susunan 

organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari: 

1. Jaksa Agung; 

2. Wakil Jaksa Agung; 

3. Jaksa Agung Muda Pembinaan; 

4. Jaksa Agung Muda Intelejen; 



5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; 

6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; 

7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara; 

8. Jaksa Agung Muda Pengawasan. 

9. Pusat: 

    a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 

    b. Pusat Penelitian dan Pengembangan; 

    c. Pusat Penerangan Hukum; 

    d. Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal”. 

 

Berkaitan dengan penulisan ini, yang akan diuraikan hanya dibatasi oleh tata kerja 

Kejaksaan yang hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang dalam bidang 

penuntutan tindak pidana korupsi yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Khusus. Susunan organisasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ditentukan 

dalam Pasal 258, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terdiri dari: 

a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; 

b. Direktorat Peyidikan; 

c. Direktorat Penuntutan; 

d. Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi; 

e. Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Khusus; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dijelaskan dalam 

Pasal 256 yaitu: “Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas 

dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, 



penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, pengawasan 

terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain 

mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Jaksa Agung”. 

 

Menurut Pasal 282 kewenangan dalam bidang penuntutan dilaksanakan oleh 

Direktorat Penuntutan yang kemudian dipersempit kembali bahwa kewenangan 

ada pada Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi, dengan tugas seperti yang 

ditentukan dalam Pasal 285, yaitu: “Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi 

mempunyai tugas melaksanakan tugas prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, 

penuntutan dan pelaksanaan penetapan Hakim serta tindakan hukum lainnya di 

bidang perkara tindak pidana korupsi”. 

 

Pasal 286 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 285, Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi menyelenggarakan fungsi 

yaitu: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian 

perkara tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan 

pengamanan teknis. 

b. Penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama dan penyiapan petunjuk 

      kepada penyidik dan atau penyempurnaan berkas perkara tersebut. 

c. Penerimaan penyerahan perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan 

barang bukti, pemeriksaan tambahan, pelaksanaan penuntutan, penghentian 



penuntutan, pelaksanaan penetapan Hakim serta tindakan hukum lainnya 

terhadap perkara tindak pidana korupsi. 

d. Pengumpulan dan penyiapan, mempersiapkan bahan pengendalian dan 

memantau jalannya persidangan melalui penerimaan laporan harian 

persidangan dan pengadministrasian penelaahan rencana tuntutan atas tuntutan 

Jaksa Penuntut Umum dan putusan pengadilan serta penyiapkan laporannya. 

e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja,  

pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta 

pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain. 

 

D. Tinjauan tentang Penuntutan oleh Kejaksaan 

 

1. Pengertian Penuntutan 

 

Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut : 

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana 

ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim 

di sidang pengadilan”. 

 

Definisi Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa 

di muka Hakim Pidana  adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan 

berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa 

dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Sudarto 

menyatakan tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si 

tersangka kepada Hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang 

pengadilan. (Djoko Prakoso, 1985 : 20) 



Tindakan-tindakan penuntut umum yang harus dilakukan sebelum ia mengajukan 

atau melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang Pengadilan Negeri 

adalah sebagai berikut: 

a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diterimanya dari penyidik, 

apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti-bukti bahwa tertuduh telah 

melakukan tindak pidana, apabila menurut pendapatnya, berkas perkara 

tersebut kurang lengkap, maka ia segera mengembalikan berkas perkara 

tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi, yang di dalam KUHAP dikenal 

dengan sebutan pra penuntutan yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP. 

b. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana 

yang dilakukan oleh tertuduh maka atas dasar itu, Jaksa membuat surat 

dakwaan, selanjutnya untuk menyusun tuntutannya Jaksa harus membuktikan 

surat dakwaannya itu di sidang pengadilan, apabila dakwaannya terbukti 

barulah Jaksa menyusun tuntutannya. 

 

Setelah berkas perkara dipelajari dan diteliti, masih ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu mengenai kelengkapan berkas perkara yang 

diserahkan oleh penyidik. Ada 2 (dua) hal yang perlu diteliti mengenai 

kelengkapan berkas, yaitu: 

a. Kelengkapan Formil 

Kelengkapan formil berarti kelengkapan administrasi teknis justisial yang 

terdapat pada setiap perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi 

oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, 

termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi 

penegak hukum dan yang melembaga dalam praktek penegakan hukum. 



b. Kelengkapan Materiil 

Kelengkapan materiil ialah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara 

lain : 

1. Fakta-fakta yang dilakukan tersangka. 

2. Unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan. 

3. Cara tindak pidana dilakukan. 

4. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 

 

Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, Kejaksaan juga mempunyai wewenang melengkapi berkas perkara 

tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum 

dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 

penyidik. Dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (4) KUHAP dan Pasal 8 ayat (3) 

huruf b KUHAP, maka jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) 

hari tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidik menyerahkan barang 

bukti dan kemungkinan Kejaksaan akan melakukan sendiri pemeriksaan tambahan 

guna mempercepat proses penyelesaian penanganan berkas perkara. Untuk 

melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Tidak dilakukan terhadap terdakwa. 

b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat  

    meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan negara. 

c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan  

    Pasal 110 dan 138 ayat (2) KUHAP. 

d. Prinsip Koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. 



Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam hal melimpahkan perkara 

pidana ke Pengadilan Negeri, hal ini diatur dalam Pasal 137, Pasal 139 dan Pasal 

143 KUHAP. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan 

berpendapat telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri, 

maka ia akan membuat dan merumuskan perbuatan yang didakwakan dalam surat 

dakwaan.  

 

Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang : 

a) Menerima dan menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 

penyidik pembantu. 

b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi 

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 

c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan 

lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan 

oleh penyidik. 

d) Membuat surat dakwaan 

e) Melimpahkan perkara ke pengadilan. 

f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan 

waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 

ditentukan. 

g) Melakukan penuntutan. 

h) Menutup perkara demi kepentingan hukum. 



i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai 

penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. 

j) Melaksanakan penetapan hakim. 

 

Tahap penuntutan, pada umumnya telah ditunjuk Penuntut Umum (PU) dan 

Penuntut Umum Pengganti. Penuntut Umum dan Penuntut Umum Pengganti 

melakukan penelitian dengan cermat, khususnya terhadap semua unsur tindak 

pidana yang akan didakwakan, apakah telah didukung alat-alat bukti dan syarat 

kelengkapan formil yang berlaku. Jika menurut pendapatnya masih ada 

kekurangan maka dapat dilengkapi sendiri atau dikembalikan kepada penyidik 

untuk dilengkapi. Jika ternyata ada unsur yang tidak terbukti, maka dapat 

diterbitkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3). Sebelum membuat 

surat dakwaan, Penuntut Umum meneliti berkas perkara dari Penyidik, bila berkas 

perkara belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut 

kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk-petunjuk.  

 

Sehubungan dengan kedudukannya sebagai Penuntut Umum dalam perkara 

pidana, maka Penuntut Umum tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan 

tersangka sampai disidang pengadilan. Sehingga dalam segala hal yang  dilakukan 

oleh penuntut umum, semuanya bergantung pada apa yang ada dalam berkas 

perkaranya yang diterima dari penyidik. Dalam mempersiapkan penuntutan, 

Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari 

penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat 

untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada 2 (dua) kemungkinan 



yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap berkas perkara tersebut, 

yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan. 

 

Penuntutan dalam hal ini dapat dilakukan, jika berkas perkara yang diajukan oleh 

penyidik dinilai sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan 

oleh Penuntut Umum. Maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat Surat 

Dakwaan. Sedangkan penghentian penuntutan dapat terjadi, dalam hal Penuntut 

Umum berpendapat bahwa : 

1. Tidak cukupnya bukti dalam perkara tersebut. 

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. 

3. Perkara ditutup demi hukum. 

 

Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menerbitkan 

Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3). Dalam hal penuntutan dihentikan, 

maka bagi tersangka yang berada dalam tahanan harus dibebaskan, jika kemudian 

ada bukti baru (novum) yang diperoleh Penuntut Umum dari Penyidik, yang 

berasal dari keterangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup 

kemungkinan untuk melakukan penuntutan. 

 

2. Asas-asas Dalam Penuntutan 

 

Hukum Acara Pidana mengenal dua asas penuntutan, yaitu : 

a. Asas Legalitas 

Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang 

dianggap bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran. 

 



b. Asas Oportunitas 

Asas Oportunitas yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang 

meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang 

dapat di hukum. 

 

Penyampingan perkara atau yang biasa disebut asas oportunitas ini, dalam 

KUHAP hal ini dicantumkan pada penjelasan  Pasal 77 KUHAP, yang 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan, tidak 

termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi 

wewenang Jaksa Agung. Kebijaksanaan Jaksa Agung untuk menyampingkan 

perkara adalah untuk melindungi kepentingan umum, artinya jika dilakukan 

penuntutan maka kepentingan umum sangat dirugikan. 

 

Sehubungan dengan adanya kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu asas 

legalitas dan asas oportunitas, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam 

praktek yang dipergunakan adalah asas oportunitas. Dengan asas oportunitas ini 

Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang sangat penting untuk 

mengenyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang, 

mengingat tujuan dari asas oportunitas adalah untuk kepentingan umum.  

 

3. Ruang Lingkup Penuntutan 

 

Mengetahui sejauh mana ruang lingkup penuntutan, dapat dijabarkan melalui 

rumusan “penuntutan” sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang 

berbunyi penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 



diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan. Dengan demikian, penuntutan 

meliputi : 

a. Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan 

menurut cara yang diatur berdasarkan undang-undang ini (KUHAP). 

b. Supaya perkara pidana diperiksa oleh Hakim disidang Pengadilan. 

c. Supaya perkara pidana diputus oleh Hakim disidang Pengadilan. 

 

Demikian tindakan penuntutan meliputi pengertian-pengertian, pelimpahan 

perkara ke pengadilan pelaksanaan pemeriksaan di persidangan, dan upaya hukum 

biasa dan luar biasa, sampai ada putusan hakim disidang pengadilan. Apakah 

putusan Hakim di sidang pengadilan berupa putusan disidang Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi atau putusan Mahkamah Agung. 

 

E. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

 

Tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana khusus, yang dimaksud dengan 

tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya 

tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika dan tindak pidana perbankan. 

Istilah korupsi berasal kata “corruption” yang berarti kerusakan. Korupsi banyak 

disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. 

 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang 

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 



Korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud 

memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat 

merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan demikian, korupsi dapat 

kita pahami sebagai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara. 

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu : 

a) Penegakan hukum tidak konsisten atau penegakan hukum hanya sebagai 

hiasan politik, sifatnya sementara dan selalu berubah setiap berganti 

pemerintahan. 

b) Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. 

c) Langkanya lingkungan yang antikorup, sistem dan pedoman antikorupsi hanya   

dilakukan sebatas formalitas. 

d) Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh 

harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu 

mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan 

pelayanan terbaik  bagi masyarakat.   

e) Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi 

karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan 

korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkan keuntungan. 

f) Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. 

g) Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat 

tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau 

setidaknya diringankan hukumannya. 

 



h) Budaya permisif atau serba membolehkan. Menganggap biasa bila ada 

korupsi, karena sering terjadi dan tidak adanya kepedulian terhadap orang lain, 

hanya   untuk melindungi kepentingan pribadi. 

i) Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi 

pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku 

masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama hanya 

menganggap agama hanya pada cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris 

tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.  

 

F. Penuntutan Terhadap Terdakwa Korupsi yang Berada di Luar Negeri 

 

Lembaga penuntutan di Indonesia adalah Kejaksaan dan jaksa penuntut umum 

mempunyai tugas melakukan penuntutan. Kewenangan penuntutan oleh 

Kejaksaan dalam sistem hukum nasional, yang pertama dapat dilihat dari Undang-

Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas keberadaan Kejaksaan RI dalam 

sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, 

dengan fungsi yang sangat dominan sebagai pengendali proses perkara yang 

menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan 

ke Pengadilan berdasarkan  alat bukti yang sah menurut Undang-undang, yang 

kedua, Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah 

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. 

Kemudian yang ketiga, menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dalam 

karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah 



yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun. 

 

Lembaga lain yang mempunyai wewenang dalam bidang penyidikan maupun 

penuntutan dalam memproses perkara korupsi, seperti halnya Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu lembaga khusus yang dibentuk untuk 

memerangi korupsi di Indonesia, tetapi lembaga Kejaksaan tetap mempunyai 

wewenang sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam bidang penuntutan 

tertinggi, karena pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah merupakan aparat 

pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana di pengadilan dan 

melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana. Selain itu, dalam tindak 

pidana khusus dalam hal ini korupsi, Jaksa berperan sebagai penyidik dan 

penuntut umum. Tidak semua kasus korupsi besar di Indonesia, tugas 

penuntutannya dilimpahkan ke KPK, beberapa kasus korupsi yang penuntutan 

terhadap terdakwanya tetap dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan, yaitu dalam 

hal ini adalah Kejaksaan Agung, karena secara fungsional lembaga kejaksaan 

menjalankan penuntutan di pengadilan, hal ini merupakan bentuk penegakan 

hukum yang terikat asas-asas hukum dan penegakan hukum yang independen, 

terlepas dari kepentingan kekuasaan dan tidak di intervensi oleh lembaga 

kekuasaan lain. 

 

Beberapa kasus korupsi proses hukumnya masih ditangani oleh lembaga 

Kejaksaan, dari proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan di 

pengadilan. Tetapi untuk kasus tindak pidana  korupsi yang terdakwanya tidak 

berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa hal yang 



harus diperhatikan dalam penyelesaian proses hukumnya, misalnya hukum dari 

negara tempat dimana terdakwa sedang berada, masalah ekstradisi maupun 

masalah peradilan in-absentia jika ternyata pihak kejaksaan tidak bisa 

menghadirkan terdakwa dalam proses persidangan nantinya. 

 

Salah satu contoh kasus korupsi besar yang ditangani lembaga Kejaksaan adalah 

Kasus Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Bali yang 

melibatkan Joko Tjandra dan mantan Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin. 

Pada Agustus 2000, majelis hakim PN Jakarta Selatan memutuskan Joko Tjandra 

lepas dari segala tuntutan hukum. Pada tingkat kasasi, majelis hakim MA pada 

juni 2001 melalui putusannya juga melepaskan Joko Tjandra dari segala tuntutan. 

Tetapi, pada tingkat PK, Joko Tjandra divonis 2 (dua) tahun penjara. Tragisnya, 

terpidana korupsi ini melarikan diri ke luar negeri sehari sebelum vonisnya 

dijatuhkan. Dalam menyelesaikan kasus korupsi seperti ini, Kejaksaan sebagai 

lembaga yang mempunyai wewenang di bidang penuntutan diharapkan mampu 

memberikan kemungkinan yang obyektif untuk melakukan penuntutan yang 

independen sehingga penegakan hukum benar-benar terlaksana. 

 

Untuk kasus korupsi yang terdakwanya tidak sedang berada di Indonesia atau 

dengan kata lain sedang berada di luar yurisdiksi Indonesia dapat dikategorikan 

juga sebagai kejahatan internasional dimana dalam hal penuntutannya berlaku 

juga unsur  universalitas memungkinkan siapa saja melakukan penuntutan. Untuk 

itu, penuntut dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama, penuntut dari suatu 

negara, yaitu negara terjadinya tindak pidana tersebut, dan kedua, penuntut 

internasional, yaitu negara tempat dimana si terdakwa melarikan diri.  



Proses penuntutan yang dilakukan kejaksaan suatu negara, ada dua hal penting 

yang menjadi perhatian penuntut. Pertama, penuntutan sangat bergantung pada 

kemauan negara dan kejaksaan untuk melakukan penuntutan, misalnya saja 

kejaksaan suatu negara tidak mau menuntut karena kurang bukti, bahkan tidak 

melihat suatu peristiwa sebagai suatu kejahatan internasional atau mungkin juga 

karena ingin melindungi para terdakwa korupsi yang menyembunyikan aset hasil 

korupsi di negara yang bersangkutan. Kedua, penuntutan sangat bergantung pada 

ketersediaan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghukum para 

terdakwa korupsi. Selain itu, faktor penegak hukum sendiri juga menjadi salah 

satu hal penting dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana 

korupsi. 

 

Institusi Kejaksaan banyak mengalami kendala dalam proses penyelesaian hukum 

kasus korupsi besar, seperti tidak adanya alat bukti yang cukup, masalah terdakwa 

korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, masalah rumitnya penerapan perjanjian 

ekstradisi antara kedua negara, yang dapat mempersulit proses penyidikan, 

penuntutan serta proses sidang di pengadilan, sampai masalah profesionalisme 

dari para aparat penegak hukum dan pemerintah dalam keseriusannya menangani 

proses hukum kasus korupsi. 

 

Pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa. Jika pernah hadir 

kemudian tidak hadir lagi maka hal tersebut dianggap bahwa terdakwa telah hadir. 

Mengenai kehadiran terdakwa ini dalam perkara korupsi dan perkara ekonomi 

dikenal dengan istilah in absentia. Pemeriksaan persidangan pengadilan diluar 

kehadiran terdakwa merupakan pengecualian. Pengecualian dalam suatu peraturan 



perundang-undangan tidak hanya di Indonesia saja tetapi telah bersifat umum 

secara internasional. Hal ini dalam bahasa inggris disebut No Rule Without 

Exception. 

 

Asas umum bahwa  Tanpa Kehadiran Terdakwa, pemeriksaan dipersidangan tidak 

dapat dilangsungan. Dipandang dari segi ”hak-hak asasi manusia”, pemeriksaan 

dipersidangan tanpa kehadiran terdakwa, seolah-olah tidak memberi kesempatan 

pada terdakwa untuk membela diri sehingga terasa kurang adil. Dari segi 

“kepentingan masyarakat” harus disadari bahwa setiap orang adalah wajar, patut 

dan layak untuk bertanggung jawab atas hal-hal atau perbuatan yang 

dilakukannya, termasuk perbuatan yang dianggap melanggar hukum wajib 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

 

Adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga 

melarikan diri  memang dirasakan sebagai hambatan untuk menegakkan keadilan. 

Selain dari kedua segi tersebut, maka dari segi kepastian hukum, putusan 

pengadilan atas suatu perbuatan yang merugikan masyarakat umum. Perlu 

disadari juga bahwa semakin sulit menghadirkan para saksi seumpamanya telah 

berpindah atau meninggal dan resiko rusaknya barang bukti semakin besar, maka 

berdasarkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara di persidangan 

diluar kehadiran terdakwa pun dapat dipahami. 

 

Dasar hukum peradilan In Absentia didalam KUHAP tidak dicantumkan secara 

jelas. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 38 ayat (1) dijelaskan 

bahwa “ Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang 



pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa 

kehadirannya.” 

 

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, jelas 

bahwa meskipun terdakwa tidak sedang berada di Indonesia ataupun didaerah 

hukum terjadinya tindak pidana (locus delicti), untuk tindak pidana korupsi, 

terdakwa tetap dapat dituntut dan proses persidangan dapat dilaksanakan dan 

perkaranya dapat diputus pengadilan meskipun tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini 

dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara yang sudah dikorupsi oleh 

terdakwa. 

 

Banyaknya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi yang melarikan 

diri ke luar negeri dan tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan 

negara yang bersangkutan tempat beradanya para pelaku kejahatan yang 

melarikan diri membuat perangkat hukum Indonesia tidak dapat menyentuh para 

pelanggar hukum tersebut. Terbentuknya Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah 

Republik Indonesia dengan negara lain merupakan upaya strategis dalam rangka 

meningkatkan kerjasama di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan. 

Adanya perjanjian ekstradisi tersebut mengakibatkan pelaku tindak pidana yang 

sedang dicari dan melarikan diri ke negara lain tidak dapat lolos dari tuntutan 

hukum. Walaupun masalah ekstradisi pada dasarnya dipandang sebagai bagian 

dari hukum internasional, tetapi pembahasannya juga ditekankan pada segi hukum 

nasional kedua negara. 

 



Ekstradisi berasal dari bahasa latin “extradere”. Ex berarti keluar, sedangkan 

“tradere” berarti memberikan, yang arti dan maksudnya menyerahkan. Menurut 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, pengertian 

ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta 

penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu 

kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi 

wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk 

mengadili dan memindananya. 

 

Perjanjian ekstradisi penting dibuat untuk menjamin kepastian dan penegakan 

hukum, meskipun harus melintasi batas-batas dan yurisdiksi negara lain. Oleh 

sebab itu sangat diperlukannya perjanjian ekstradisi yang merupakan sebuah 

upaya penegakan hukum dan upaya pencegahan agar para pelaku kejahatan tidak 

dapat melarikan diri dari suatu wilayah yurisdiksi. 

 

Sejak awal tahun 2005, perburuan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri 

terus di lakukan, tetapi proses hukumnya bayak yang tidak tuntas karena banyak 

tersandung masalah tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan negara tempat 

koruptor berlindung. Hal inilah yang membuat ekstradisi perlu dilibatkan dalam 

penyelesaian kasus korupsi yang proses hukumnya tersendat, mengigat korupsi 

bukan lagi menjadi masalah kejahatan nasional yang merugikan negara, tetapi 

juga melibatkan aspek internasional jika para koruptor tersebut berlindung 

dibawah payung hukum negara lain. Dibentuknya perjanjian ekstradisi dengan 

negara lain seperi Australia ataupun Cina diharapkan mampu membawa angin 



segar dalam proses penyelesaian hukum kasus korupsi berskala internasional, 

karena jika dibiarkan berlarut-larut akan sangat merugikan bangsa Indonesia. 

 

Permintaan mengenai ekstradisi diajukan kepada Presiden melalui Menteri 

Kehakiman oleh pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran 

diplomatik. Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan 

badan yudikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada 

taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah mendapat nasihat yuridis dari 

Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan Pengadilan. Permintaan ekstradisi 

tersebut harus disertai dengan dokumen yang diperlukan antara lain mengenai 

identitas, kewarganegaraan, uraian tentang tindak pidana yang dituduhkan serta 

surat permintaan penahanan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A.  Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah 

dengan penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan skripsi ini dan kemudian ditunjang dengan pendekatan 

yuridis empiris yaitu dengan cara melakukan penelitian dalam praktek dilapangan, 

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu dengan cara riset dan wawancara 

pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung guna 

mendapatkan  pendapat-pendapat untuk menunjang penelitian ini. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari 

masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Soerjono Soekanto dan 

Sri Mamudji, 2001: 12) Data tersebut, yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data 

tersebut dapat diperoleh dari instansi terkait dengan permasalahan dalam 

skripsi ini. 

 



2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, antara lain: 

1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan  

   Republik Indonesia. 

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. 

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara   Pidana (KUHAP). 

4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20    

            Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi. 

     5)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik    

           Dalam Masalah Pidana. 

 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau   

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku karya para ahli 

hukum yang sifatnya sebagai bahan hukum primer, literatur-literatur dan 

buku-buku yang menunjang dan berhubungan dengan pembahasan penelitian 

ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Keputusan Jaksa 

Agung RI Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang meliputi pendapat para sarjana, hasil penelitian, literatur-

literatur, artikel-artikel, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencarian 

(browsing) data melalui internet dan pendapat para ahli sebagai pelengkap.       



C. Penentuan Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau 

seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. (Ronny Hanitijo Soemitro, 

1988: 44).  

 

Menentukan sampel yang akan diteliti, Penulis menggunakan metode 

„Proporsional Purposive Sampling’ , yaitu metode mengambil sampel yang dalam 

penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan 

tujuan penulis dalam rangka mencapai tujuan dan dianggap telah mewakili 

masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah  Jaksa pada Kejaksaan 

Tinggi Lampung dan Kejaksaan Negeri  Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan sampel, maka yang menjadi informan adalah sebagai berikut : 

1. Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan 

    Negeri Bandar Lampung     : 1 orang 

2. Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan 

     Negeri Bandar Lampung     :1 orang 

3. Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 

     Kejaksaan Tinggi Lampung    : 1 orang 

4. Kasi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi 

    Kejaksaan Tinggi Lampung    :1 orang 

Jumlah             : 4 orang 

 

 

 

 

  



D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Studi Lapangan (field research) 

Untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mengadakan studi 

lapangan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kejaksaan Tinggi 

Lampung. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan 

dengan tujuan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 

informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih 

dahulu (interview guide). 

b. Studi Kepustakaan (library research), yaitu untuk mendapatkan data sekunder  

yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan 

dokumentasi dengan cara membaca buku, mencatat dan menganalisa peraturan 

perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

 

2. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang telah diperoleh dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data dan 

diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode: 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih 

terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 



b. Evaluasi, yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kejelasannya, 

konsistensinya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini. 

c. Sistematisasi data, yaitu berupa penyajian uraian dalam bentuk kalimat secara 

sistematik sehingga memiliki arti dan gambaran yang jelas tentang masalah 

yang diteliti. untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menjawab 

pertanyaan. 

 

E. Analisis Data 

 

Data yang telah terkumpul secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif 

yaitu dengan cara menguraikan dalam kalimat-kalimat yang disusun secara 

sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan penarikan suatu 

kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan 

data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian 

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan yang 

diteliti. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Karakteristik Responden 

 

 

Sebelum penulis menguraikan data yang diperoleh dari para responden, terlebih 

dahulu akan dikemukakan identitas responden guna memperoleh gambaran 

validitas dari responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Nama  : Yusna Adia, S.H 

    Usia   : 35 Tahun 

    Jenis Kelamin : Perempuan 

    Jabatan : Kasi Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan    

                                      Tinggi Lampung 

 

 

2. Nama  : Sri Aprilinda, S.H 

    Usia   : 35 Tahun 

    Jenis Kelamin : Perempuan 

    Jabatan  : Kasusbsi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan     

                                      Tinggi Lampung 

 

 

 



3. Nama  : Ferdian, S.H 

    Usia   : 32 Tahun 

    Jenis Kelamin : Laki-Laki 

    Jabatan  : Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri  

                                      Bandar Lampung 

 

4. Nama  : Elis Mustika, S.H 

    Usia   : 36 Tahun 

    Jenis Kelamin : Perempuan 

    Jabatan  : Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri 

                                      Bandar Lampung 

 

Dipilihnya para penegak hukum seperti Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung diatas sebagai responden dengan 

pertimbangan bahwa para responden tersebut selain dipandang dapat mewakili, 

juga dapat memberikan informasi, analisa serta pandangan-pandangan yang 

dianggap mampu menambah wawasan bagi penulis untuk digunakan sebagai 

acuan atau pertimbangan dalam menarik suatu kesimpulan serta diharapkan 

mampu menjawab permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini. 

 

B. Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana     

     Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri 

 

 

Proses penanganan kasus korupsi tidak banyak berbeda dari tindak pidana 

lainnya, seperti adanya proses penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. 

Penyidikan atau dalam istilah asingnya disebut Opsporing adalah merupakan 

persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu Penuntutan (Verpogling), dengan 



kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Karena itu, tidak 

dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan. Perbuatan menyidik 

adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran 

tentang apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan 

perbuatan tersebut, bagaimana sifat perbuatan tersebut dan siapakah yang terlibat 

dengan perbuatan tersebut, dan suatu penyidikan diakhiri dengan suatu 

kesimpulan, bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak. 

 

Jaksa yang berfungsi sebagai Penuntut Umum, juga adalah merupakan penyidik 

yang paling luas dan penting karena tugasnya melakukan penyidikan dari 

permulaan sampai terakhir, penyidikan lanjutan serta mengawasi dan 

mengkoordinasikan alat penyidikan. Untuk itu jaksa wajib memperhatikan 

laporan-laporan telah terjadinya tindak pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri 

melakukan tindakan yang dipandang perlu agar perkara menjadi lebih terang. 

Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memegang peran penting, sebagai Penuntut 

Umum yang menyampaikan pertanggungjawaban penyelidikan dan penyidikan 

didepan forum yudikatif, mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat 

banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi dan peninjauan kembali di 

Mahkamah Agung. 

 

Lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom 

masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga 

Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Penyelenggaraan 

tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk 

mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia, 



melalui aparat penegak hukum dilingkungan lembaga kejaksaan, yaitu para Jaksa 

Penuntut Umum. Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang 

melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana dipengadilan dan 

melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana. Selain itu, dalam tindak 

pidana khusus, dalam hal ini korupsi, Jaksa berperan sebagai penyidik dan 

penuntut umum. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Tinggi Lampung, menurut Sri 

Aprilinda, bahwa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, dibentuk Satuan 

Penanganan Khusus yang merupakan koordinasi dari Kejaksaan Tinggi, 

Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Agung. Satuan Khusus ini bekerja jika ada 

laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana korupsi yang terjadi. Satuan 

Khusus yang menangani kasus korupsi ini bekerja dibawah naungan Kejaksaan 

Tinggi, dan menangani perkara-perkara korupsi ataupun tindak pidana lain yang 

berada diwilayah yang bersangkutan, misalnya jika terjadi suatu tindak pidana 

korupsi di Provinsi Lampung, maka Satuan Khusus ini dapat menangani perkara 

korupsi tersebut ataupun perkara pidana lain yang dinaungi oleh semua Kejaksaan 

di Lampung, tetapi tetap berada dibawah naungan Kejaksaan Tinggi. Satuan 

Khusus ini merupakan langkah yang dibuat oleh Lembaga Kejaksaan dalam 

memberantas korupsi. Lebih lanjut menurut Sri Aprilinda, dengan dibentuknya 

Satuan Khusus Penanganan Korupsi ini diharapkan mampu membawa dampak 

positif dalam pemberantasan korupsi. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pasal 27 menyatakan bahwa :”Dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit 



pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan, di bawah koordinasi Jaksa 

Agung”. 

 

Lembaga Kejaksaan mempunyai peran yang sangat krusial dalam penanganan 

tindak pidana korupsi. Sebagai tindak pidana khusus, Jaksa selaku Penuntut 

Umum berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka 

diperlukan keahlian dan keterampilan khusus untuk mencari dan mengumpulkan 

bukti sehingga dapat ditemukan tersangkanya dan dapat dibuktikan dipersidangan. 

Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan adalah awal dalam penanganan 

tindak pidana, khususnya pada tindak pidana korupsi, dan hasil dari penyidikan 

merupakan dasar dari dilaksanakannya penuntutan. 

 

Penyidikan adalah merupakan dasar dalam melaksanakan penuntutan. Dalam 

tahap penyidikan, penyidik mencari dan mengumpulkan bukti, sehigga perkaranya 

dapat diproses dan dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan serta pemeriksaan 

disidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa ada 

lima (5) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk dan keterangan terdakwa. Terkait perkara korupsi, terdakwanya wajib 

memberikan transparansi harta kekayaan atau aset yang dimiliknya, untuk 

mengetahui apakah harta kekayaan tersebut diperoleh dari hasil korupsi ataupun 

tidak. Jika terbukti, maka penyidik berhak melakukan penyitaan. Aset koruptor 

yang disita penyidik dalam tahap penyidikan oleh jaksa penuntut umum inilah 

yang akan diajukan sebagai barang bukti ke hadapan hakim dalam tahap 

penuntutan. 

 



Pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dengan membawa serta asetnya 

dan kemudian menyimpannya agar tidak terlacak tentu saja sangat merugikan 

keuangan negara. Bagaimana aset-aset hasil suatu tindak pidana korupsi ini dapat 

kembali ke Indonesia sebagai barang bukti tentu bukanlah pekerjaan yang mudah 

untuk dilakukan, disamping terdakwanya sendiri yang berada di luar negeri, 

asetnya pun turut serta disembunyikan. Oleh karena itu, kerjasama antara 

pemerintah Indonesia baik didalam negeri maupun diluar negeri sangat 

diperlukan. Untuk mengambil bukti-bukti berupa aset yang berada dinegara asing, 

maka diperlukan kerjasama dengan negara asing melalui bantuan hukum timbal 

balik. Menurut UU No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam 

Masalah Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh 

Departemen Hukum dan HAM ( Central Authority) sebagai wadah untuk meminta 

bantuan kepada negara asing atau sebaliknya. Tugas Central Authority untuk 

mendapatkan alat bukti dari negara asing, maka diperlukan kerjasama di dalam 

negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (Diplomatic Channel), Polri, 

Kejaksaan Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Departemen Hukum dan HAM 

untuk mengetahui aset-aset yang dapat disita, digeledah atau diblokir oleh 

instansi-instansi yang berwenang di negara asing, sehingga dapat diajukan ke 

hadapan hakim untuk dilakukan penuntutan. 

 

Lebih lanjut lagi menurut Yusna Adia, khusus dalam penanganan kasus korupsi 

yang terdakwanya tidak berada diwilayah Indonesia atau dengan kata lain, pada 

saat proses hukumnya masih dilaksanakan, si terdakwa melarikan diri keluar 

negeri, membutuhkan beberapa langkah khusus yang diambil Kejaksaan, misalnya 



dengan adanya kerjasama antar negara dimana terdakwa korupsi bersembunyi, 

seperti dibentuknya kerjasama atau perjanjian ekstradisi ataupun melalui saluran 

diplomatik. Selain itu, jika pada saat persidangan tidak dapat menghadirkan 

terdakwa (in-absentia), maka persidangan tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran 

terdakwa dengan alasan keadilan dan menyelamatkan aset negara yang telah 

dikorupsi, karena terdakwa juga dapat diwakili oleh penasehat hukumnya, maka 

proses persidangan tetap dapat dilanjutkan. Peradilan ini dikenal dengan in-

absentia dan berlaku pada tindak pidana korupsi. 

 

Mengenai wewenang penuntutan, menurut Sri Aprilinda, Lembaga Kejaksaan 

mempunyai hierarkhi kewenangan penuntutan yaitu jika terjadi kasus korupsi 

antara 1 (satu) Milyar sampai dengan 5 (lima) Milyar, kewenangan penuntutannya 

dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri, antara 5 (lima) Milyar sampai dengan 10 

(sepuluh) Milyar, kewenangan penuntutan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, 

sedangkan antara 10 (sepuluh) Milyar sampai dengan ke atas, kewenangan 

penuntutan diserahkan pada Kejaksaan Agung. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Lampung, menurut Ferdian, 

pada tahap penuntutan, setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari 

penyidik, dan menurut penuntut umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat 

dilakukan penuntutan, maka selanjutnya secepat mungkin penuntut umum 

membuat surat dakwaan.  

 

Sebelum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum memeriksa berkas perkara 

dari penyidik, jika berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum 

mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik, untuk dilengkapi. Dalam 



mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara 

yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara 

tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke 

pengadilan. Lebih lanjut menurut Ferdian, syarat-syarat pelimpahan berkas 

perkara ke pengadilan adalah : 

a. Berkas perkara tersebut adalah berkas asli. 

b. Adanya surat dakwaan. 

c. Disertai dengan pengantar pelimpahan ke Pengadilan Negeri. 

d. Penunjukan Jaksa, sebelumnya dituju adanya surat penahanan lanjutan. 

e. Berita Acara Penahanan. 

f. Setelah syarat-syarat pelimpahan tersebut dilengkapi, selanjutnya 

menunggu penetapan atau jadwal sidang pengadilan. 

g. Pada saat persidangan, agendanya adalah pembacaan surat dakwaan, 

pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli, yang dilanjutkan dengan 

pemeriksaan terdakwa. 

h. Pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

i. Putusan Hakim. 

 

Penuntutan tindak pidana korupsi, baik yang terdakwanya di Indonesia ataupun 

berada di luar negeri, tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), untuk perkara yang bersifat khusus, seperti halnya korupsi, 

juga harus didukung oleh produk hukum yang lain seperti Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi tetap mengacu pada 

KUHAP dalam proses mekanisme pelaksanan penuntutannya. Tetapi, disamping 



Penuntut Umum mengacu pada ketentuan KUHAP dalam pelaksanaan 

penuntutan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika terdakwa kasus korupsi 

tersebut berada di luar negeri dan berhasil melarikan diri serta bersembunyi diluar 

negeri sebelum proses hukumnya selesai. Penuntut Umum tetap dapat membuat 

surat dakwaan dan membacakan terhadap terdakwa korupsi, meskipun pada saat 

persidangan, terdakwa tidak dapat dihadirkan, melainkan diwakili oleh penasehat 

hukumnya. Hal ini dikenal dengan Peradilan In-absentia, dan peradilan ini dapat 

diberlakukan pada perkara korupsi. 

 

Selama ini para pelaku korupsi banyak yang melarikan diri ke luar negeri, 

khususnya ke Singapura. Negara ini dikenal sebagai tempat yang aman bagi para 

koruptor. Mereka merasa terlindungi tinggal dinegara tersebut, bahkan bertahun-

tahun tinggal di Singapura. Para koruptor tersebut sulit untuk diekstradisi oleh 

Kejaksaan dan Kepolisian karena sampai saat ini Singapura belum mau 

meratifikasi perjanjian ekstradisi yang telah diusahakan oleh pemerintah 

Indonesia. Meskipun perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah 

ditanda tangani sejak April 2007 lalu, tetapi sampai saat ini perjanjian ekstradisi 

tersebut belum diratifikasi, sehingga membuat pihak pemerintah Indonesia 

mengalami kesulitan dalam memberantas tindak pidana korupsi. 

 

Proses hukum terhadap pelaku korupsi tetap harus dilanjutkan, mulai dari 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Bagi terdakwa korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, penuntutan tetap dapat 

dilakukan. Prosedurnya pun tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHAP). Jika pelaku korupsi masih berada diluar negeri, 



misalnya di Singapura, Australia atau China, proses penuntutan, pemeriksaan 

disidang pengadilan sampai pada putusan dapat tetap dilaksanakan. Ada kalanya 

terdakwa korupsi tidak dapat dihadapkan ke sidang pengadilan karena terdakwa 

pergi ke luar negeri dengan berbagai alasan untuk menghindari penuntutan. Jika 

terdakwa korupsi melarikan diri, hal ini menjadi kekhawatiran karena aset atau 

harta negara yang telah dikorupsi dipindah tangankan ataupun disembunyikan 

dalam berbagai transaksi keuangan sehingga sulit untuk dilacak, maka sangat 

penting untuk mengadili terdakwa tindak pidana korupsi secepatnya. 

 

Mengenai masalah aset yang telah dikorupsi, selama proses penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum atau 

Hakim dapat melakukan tindakan seperti meminta keterangan kepada Bank 

tentang keadaan keuangan Tersangka/Terdakwa (Pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

Kemudian tindakan lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pemblokiran 

rekening tersangka/terdakwa yang diduga hasil dari korupsi (Pasal 29 ayat (4) UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 

 

Lembaga peradilan menjadi salah satu faktor penghambatnya penyelesaian kasus-

kasus korupsi di Indonesia. Para tersangka korupsi umumnya berlindung dibalik 

kelemahan undang-undang, agar pelaku terlepas dari jeratan hukum. Dengan tidak 

hadirnya terdakwa di persidangan, maka pemeriksaan terhadapnya tidak dapat 

dilakukan dan berlarut-larut. Oleh karena itu, perlu diadakan ketentuan yang 

mengatur tentang tetap dapatnya pelaku korupsi tersebut diadili di pengadilan 

walaupun dengan alasan sakit keras dan berobat ke luar negeri dan sebagainya. 



Pembicaraan ini menyangkut Peradilan In-Absentia, yaitu:‟peradilan yang 

dilaksanakan di luar kehadiran si terdakwa, setelah prosedur pemanggilan secara 

hukum dilakukan, akan tetapi terdakwa tidak hadir atau tidak dapat di hadirkan 

dipersidangan”.  

 

Peradilan in- absentia ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan peradilan in-

absentia dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara. Sehingga tanpa 

kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus. Jadi, meskipun 

terdakwa korupsi melarikan diri ke luar negeri, perkaranya tetap dapat diproses 

dan diputus. Praktek-praktek yang dilakukan terdakwa untuk menhindari maupun 

putusan pengadilan menuntut untuk dilakukan peradilan secara in absentia. 

Peradilan in-absentia ini dapat dilaksanakan jika dalam hal pemanggilan terdakwa 

secara berkali-kali dan sah menurut undang-undang, tetapi tetap tidak hadir 

dipersidangan dengan berbagai alasan, maka peradilan in-absentia dapat 

dilaksanakan dengan dihadiri penasehat hukum terdakwa. 

 

Salah satu contohnya adalah kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa 

Bambang Sutrisno, mantan Wakil Komisaris Bank Surya dan Adrian Kiki 

Ariawan, mantan Direktur Utama Bank Surya, yang terbukti menyelewengkan 

dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai Rp.1,9 triliun, yang pada 

persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Keduanya diajukan dalam persidangan 

secara in-absentia karena diketahui berada di luar negeri dan tidak diketahui 

tempat tinggalnya. Masing-masing dijatuhi vonis pidana penjara seumur hidup. 

 



Prinsip dari peradilan secara in-absentia adalah bahwa terdakwa tidak hadir secara 

sah, meskipun sudah dipanggil secara sah. Penuntut Umum tetap dapat 

membacakan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa, dan kemudian Hakim juga 

tetap dapat mengeluarkan putusan atas kasus tersebut. Setelah hakim 

menajatuhkan putusan, selanjutnya tindak lanjut dari Penuntut Umum adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengumumkan putusan Hakim tersebut pada  papan pengumuman 

pengadilan atau papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Daerah. 

b. Putusan hakim tersebut diberitahukan kepada kuasa terdakwa. 

 

Proses pemberantasan korupsi tidaklah mudah, hal ini membutuhkan kerjasama 

yang kuat antara lembaga penegak hukum sepeerti adanya sinergi antara lembaga 

kepolisian dan kejaksaan, khususnya jika pelaku tindak pidana korupsi berhasil 

melarikan diri ke luar negeri sebelum proses hukumnya selesai. Kepolisian, 

Kejaksaan dan Pengadilan merupakan tiga unsur lembaga penegak hukum yang 

mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda-berbeda.  

 

Adanya kerjasama yang baik antara ketiga lembaga penegak hukum tersebut, 

diharapkan mampu membawa perubahan dan dampak yang positif terhadap 

pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia. Khususnya terhadap 

pemberantasan korupsi yang telah mengakar dan merugikan perekonomian 

negara. Jaksa, Polisi dan Hakim merupakan tiga penegak hukum yang masing-

masing mempunya tugas, wewenang dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam menjalankan tugasnya unsur 



aparat penegak hukum tersebut merupakan subsistem dari sistem peradilan 

pidana. 

 

Penanganan tindak pidana korupsi, Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut 

umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara 

penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana 

yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Keahlian yang 

profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik dalam pemahaman dan 

pengertian serta penguasaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. Hal ini agar pemberantasan korupsi dan berhasil dan dilaksanakan 

dengan efektif, karena pada umumnya pelaku tindak pidana korupsi ini 

mempunyai ciri-ciri yang tersendiri karena pelaku tindak pidana korupsi pada 

umumnya adalah kalangan berpendidikan tinggi dan mempunyai kekuasaan dan 

jabatan.  

 

Menurut Pasal 13 KUHAP, disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang 

diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 

penetapan hakim. Didasarkan pada penjelasan KUHAP, kedua tugas ini hanya 

diberikan kepada Kejaksaan, yang berarti tidak ada lembaga lain yang diberikan 

wewenang oleh undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh 

kepastian hukum dan menjamin, melindungi serta menjunjung tinggi hak asasi 

rakyat terhadap penguasa yang diwakilkan kepada jaksa. Dalam menjalankan 

tugas, pejabat-pejabat kejaksaan diharuskan mengindahkan hubungan hierarkhi 

dalam lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, kejaksaan adalah satu dan tidak 

terpisahkan dengan pimpinan tinggi penuntut umum, yaitu Jaksa Agung. 



Kenyataannya seiring dengan perkembangan Indonesia yang semakin pesat, 

membuat kejahatan meningkat tajam dari tahun ke tahun, khususnya kasus 

korupsi. Hal ini membuat pemerintah membuat keputusan untuk membentuk 

lembaga khusus yang dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi. 

Lembaga ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada 

Desember 2002. Dengan dibentuknya institusi ini diharapkan mampu membawa 

dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Insitusi ini juga 

diharapkan mampu bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lain seperti 

Kejaksaan dan Kepolisian demi terlaksananya penegakan hukum dan 

pemberantasan korupsi. 

 

Sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia, disebutkan bahwa dalam bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas 

dan wewenang melakukan Penuntutan. Dalam hal ini, tugas dan weweang 

Kejaksaan tersebut diwakili oleh aparat Kejaksaan yaitu Jaksa yang berperan 

sebagai Penyidik dan juga sebagai Penuntut Umum. Dalam menjalankan tugas 

penuntutan, aparat Kejaksaan dituntut bersikap profesional demi tegaknya 

keadilan, misalnya dalam menangani suatu tindak pidana seperti korupsi, tuntutan 

yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, 

tidak boleh terlalu ringan dari kesalahan yang dilakukan, karena ini akan 

menimbulkan opini adanya kepentingan dibalik penanganan kasus tersebut.  

 

Selain itu dalam penanganan kasus korupsi ataupun tindak pidana lain, tuntutan 

yang diberikan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum harus didasarkan pada bukti 



dan fakta hukum yang ada, serta tidak berat sebelah, artinya semua yang 

dilakukan aparat Kejaksaan ini atas dasar dan demi keadilan dan terciptanya 

penegakan hukum yang tegas, serta tidak ada intervensi ataupun pengaruh dari 

pihak atau kekuasan manapun. Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu lembaga 

penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan 

harus bebas dari kekuasaan atau pihak manapun, dan Kejaksaan dituntut untuk 

lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan 

umum dan keadilan serta pemberantasan korupsi, sebagai contoh, seperti yang 

terjadi pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Chandra, terpidana korupsi 

kasus cessie pengambilalihan aset Bank Bali yang divonis 2 (dua) tahun penjara 

oleh Mahkamah Agung melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Selama 

proses hukum berlangsung, Jaksa Penuntut Umum Djoko Chandra dinilai secara 

sengaja tidak melengkapi dan mengajukan bukti-bukti yang relevan, penting dan 

signifikan dalam dakwaan primer, sehingga sangat melemahkan dakwaan.  

 

Lebih jauh lagi, majelis hakim dinilai memakai standar yang berbeda dalam 

menilai dan mengambil keterang saksi ahli. Majelis hakim hanya mengambil 

keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa, meskipun kapasitas saksi 

tersebut bukan dalam kompentensinya. Hal-hal seperti ini tentu saja akan 

mempengaruhi sanksi hukum yang akan diterima terdakwa. Pada Agustus 2000, 

majelis PN Jakarta Selatan memutuskan Djoko Chandra lepas dari segala tuntutan 

hukum. Pada tingkat kasasi, majelis MA pada Juni 2001 melalui putusannya juga 

melepaskan Djoko Chandra dari segala tuntutan. Meskipun pada akhirnya, 

terdakwa kasus korupsi Bank Bali ini divonis 2 (dua) tahun penjara pada tingkat 

Peninjauan Kembali (PK). 



Kasus diatas membuat kita belajar bahwa penegakan hukum di Indonesia 

seharusnya bisa lebih obyektif dan terlepas dari kepentingan penguasa atau pihak 

manapun. Dengan melihat bagaimana proses hukum pada kasus diatas, aparat 

kejaksaan yang diwakili Jaksa sebagai Penuntut Umum diharapkan mampu 

menangani kasus secara obyektif dan optimal demi penegakan hukum di 

Indonesia. Tetapi, seringkali tugas, wewenang dan kewajiban berbenturan dengan 

kepentingan pihak-pihak tertentu ataupun penguasa. Inilah yang membuat institusi  

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanankan kekuasaan negara 

dalam bidang penuntutan, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bekerja 

ekstra keras untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan dan penegakan 

hukum tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya. Putusan pengadilan 

yang terlalu ringan terhadap suatu perkara korupsi, menimbulkan pertanyaan 

bahwa terdapat kepentingan tertentu atas putusan tersebut, dalam hal ini, dapat 

dilakukan pengawasan berupa eksaminasi publik. Eksaminasi publik merupakan 

upaya untuk mengkaji putusan peradilan berserta prosesnya, dengan eksaminasi 

publik akan dapat diketahui apakah peradilan telah berjalan sesuai dengan 

prosedur yang benar. Melalui eksaminasi juga akan bisa dilihat apakah pasal-pasal 

yang diterapkan telah sesuai. 

 

Institusi Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, 

karena hanya institusi Kejaksaanlah yang dapat membuat suatu kasus dapat 

dilimpahkan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut 

Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai pengendali perkara (Dominus Litis), 

kejaksaan juga merupakan instansi pelaksana putusan pidana (executive 



ambtenaar). Oleh karena itu suatu hal yang wajar jika masyarakat menginginkan 

institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam penegakan hukum dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

Lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom 

masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Dengan demikian 

lembaga Kejaksaan berperan sebagai penegak hukum. Dalam tugas penuntutan 

pun harus dilaksanakan dengan merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu 

lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan hukum, 

perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta 

pemberantasan korupsi di Indonesia. 

 

B. Hambatan yang dihadapi Lembaga Kejaksaan dalam Penuntutan    

terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke 

Luar Negeri 

 

 

Kejaksaan sebagai lembaga negara dan Penuntut Umum yang bertugas dibidang 

penegakan hukum, penyelenggaraan ketertiban umum, serta tugas-tugas 

pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas 

yaitu wewenang penuh dalam bidang penuntutan dan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang kesemuanya berlandaskan Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk keadilan, 

tegaknya supremasi hukum serta bertujuan kemaslahatan dan kesejahteraan 

bangsa dan negara. 

 



Menjalankan tugas penuntutan, khususnya dalam penanganan kasus korupsi 

lembaga Kejaksaan banyak mengalami hambatan dalam proses hukumnya. Dalam 

hal ini diwakili Jaksa selaku Penuntut Umum berdasarkan tugas dan 

wewenangnya tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi kendala yang sifatnya 

menghambat, baik karena keterbatasan kemampuan dari aparat kejaksaan sendiri, 

maupun terhambat karena ada unsure kepentingan pihak-pihak yang ingin proses 

perekaranya dihentikan. 

 

Terkait dengan kasus korupsi yang menjamur di Indonesia, banyak hal yang 

dilakukan oleh para terdakwa korupsi untuk lepas dari jeratan hukum. Salah 

satunya dengan lari ke luar negeri. Tidak hanya itu, mereka juga mengamankan 

aset hasil korupsi di bank-bank di negara asing. Surga bagi para koruptor untuk 

melarikan diri dari proses hukum adalah Singapura, China dan Hongkong. Hal ini 

tentu lebih mempersulit Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak 

hukum dan juga dalam melaksanakan tugas penuntutan untuk menyelesaikan 

kewajiban dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi. 

 

Menurut Yusna Adia dan Sri Aprilinda dari Kejaksaan Tinggi Lampung, 

hambatan yang dihadapi Lembaga Kejaksaan terkait masalah korupsi yang 

terdakwanya melarikan diri ke luar negeri antara lain: 

1.   Terdakwa tindak pidana korupsi yang berada diluar negeri. 

Seperti yang kita ketahui bahwa penyidikan adalah dasar dalam melakukan 

penuntutan. Dalam proses penyidikan, keterangan saksi, keterangan terdakwa 

serta pengumpulan barang bukti lain sangat diperlukan dalam suksesnya tugas 

penyidikan, hal ini membutuhkan koordinasi yang baik antara penegak hukum 



dan pelaku korupsi. Tetapi jika terdakwa korupsi tersebut berada diluar negeri, 

tentu ini akan mengalami kesulitan karena pemanggilan terdakwa 

membutuhkan prosedur yang rumit yang melibatkan penegak hukum negara 

tempat terdakwa korupsi tersebut bersembunyi. Kesulitan dalam tugas 

penyidikan akan berpengaruh juga pada kesulitan dalam hal menuntut terkait 

keberadaan terdakwa korupsi tersebut. 

 

2. Masalah aset terdakwa korupsi yang dipindah tangankan pada pihak lain  

ataupun disembunyikan dalam berbagai  transaksi keuangan. 

Dalam hal tugas penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan tindakan 

seperti pemblokiran rekening tersangka/terdakwa. Hal ini dilakukan terkait 

dengan dugaan bahwa aset atau harta benda terdakwa korupsi tersebut adalah 

hasil dari kejahatan korupsi, jadi rekening terdakwa korupsi patut diperiksa 

dan diblokir untuk menyelamatkan aset tersebut, karena jika aset yang diduga 

hasil korupsi berhasil dipindah tangankan ke pihak lain ataupun 

disembunyikan dalam transaksi keuangan lain, akan lebih mempersulit tugas 

penegak hukum dalam mengumpulkan bukti karena sulit dilacak. Bahkan 

dapat menimbulkan kejahatan baru seperti money laundering. Selain itu, untuk 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, 

penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang meminta keterangan kepada 

bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa. 

 

3.   Terkait tidaknya adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara              

.yang bersangkutan. 



Mengenai masalah ekstradisi, pemerintah Indonesia telah mengupayakan 

perjanjian ekstradisi ini sejak tahun 1976 dengan berbagai negara seperti 

Philipina, Malaysia, Thailand dan Australia. Dengan adanya perjanjian 

ekstradisi ini, diharapkan mampu membawa dampak positif dalam rangka 

penegakan hukum di Indonesia khususnya yang menyangkut aspek 

internasional. Perjanjian ekstradisi ini memberi kemudahan kepada 

pemerintah Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana seperti kasus korupsi 

atau money laundering, yang kerap melibatkan negara asing dalam proses 

penyelesaiannya. Selain itu, dengan adanya perjanjian ini diharapkan mampu 

membawa para pelaku korupsi yang bersembunyi dan tinggal bertahun-tahun 

diluar negeri kembali ke Indonesia, sehingga dapat menjalankan sanksi 

hukumnya. Tetapi, para pelaku korupsi tidak kehilangan akal untuk dapat 

lolos dari jerat hukum. Mereka melarikan diri ke negera yang aman seperti 

Singapura. Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia 

dengan Singapura membuat negara ini menjadi tujuan koruptor. Pelaku 

korupsi yang melarikan diri mempersulit penyelesaian proses hukum baik dari 

penyidikan, penuntutan ataupun pada pemeriksaan disidang pengadilan karena 

harus melibatkan lembaga penegak hukum di negara asing tersebut, 

melibatkan kerjasama diplomatik serta badan intelejen untuk melacak para 

pelaku korupsi tersebut. Ditambah lagi dengan tidaknya adanya perjanjian 

ekstradisi, para koruptor tersebut akan semakin sulit terjangkau hukum, karena 

tidak dapat diekstradisi ke Indonesia. Sampai saat ini Indonesia masih 

mengupayakan agar Singapura mau meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut, 

sehingga para pelaku korupsi yang berada dinegara tersebut dapat diekstradis 



dan dipulangkan ke Indonesia untuk menjalankan hukuman. Selain itu, 

pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam membuat serta meratifikasi 

perjanjian ekstradisi, khususnya dengan negara yang aman bagi koruptor, 

seperti China, Hongkong dan Singapura. Negara-negara tersebut merasa 

diuntungkan, karena para koruptor menyimpan aset hasil korupsi di negara 

tersebut, sehingga membawa dampak yang baik bagi perekonomian negara 

tempat berlindungnya para koruptor tersebut. 

 

Menurut Ferdian dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, untuk kasus korupsi 

yang dalam proses hukumnya terkendala karena terdakwanya melarikan diri ke 

luar negeri, terkait dengan hal ini, tentu saja hambatan yang di hadapi Lembaga 

Kejaksaan lebih sulit, karena untuk memproses kasus korupsi seperti ini, harus 

melalui saluran diplomatik, kerjasama internasional melibatkan kedua negara serta 

dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara asing yang 

bersangkutan tempat terdakwa korupsi tersebut melarikan diri. 

 

Perjanjian ekstradisi telah diratifikasi antara Indonesia dengan Australia, 

diharapkan dengan adanya perjanjian ekstradisi seperti ini, akan memudahkan 

proses hukum terhadap pelaku korupsi yang melarikan diri ke Australia. Karena 

dengan adanya perjanjian ekstradisi, pihak negara peminta yaitu Indonesia dapat 

mengekstradisi pelaku korupsi untuk dapat diproses hukum di Indonesia dan 

sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

Masalah ekstradisi diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Ekstradisi. Saat ini secara formal Indonesia telah mempunyai perjanjian ekstradisi 

dengan beberapa negara sebagai berikut : 



1) Philipina, tertuang dalam pengesahan perjanjian, Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1976 yang disahkan pada tanggal 26 juli 1976. 

2) Malaysia, tertuang dalam pengesahan perjanjian, Undang-undang Nomor 9 

Tahun 1974 yang disahkan pada tanggal 26 Desember 1974. 

3) Thailand, tertuang dalam pengesahan perjanjian, Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1978 yang disahkan pada tanggal 18 Maret 1978. 

4) Australia, tertuang dalam pengesahan perjanjian Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1994 yang disahkan pada tanggal 12 November 1994. 

 

Kasus korupsi yang melibatkan terdakwa Djoko Chandra, dimana terdakwa tindak 

pidana korupsi ini berhasil melarikan diri ke luar negeri yaitu di negara Singapura, 

serta tindak pidana korupsi lainnya yang juga berhasil lari ke negara yang disebut 

sebagai surganya para koruptor ini, contohnya adalah kasus Adrian Waworuntu 

dan pembobolan Bank BNI senilai Rp.1,7 triliun yang terjadi pada tahun 2005 

lalu. Kasus korupsi seperti ini tentu saja akan semakin banyak terjadi jika 

Indonesia tidak segera mengesahkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, 

karena terdakwa tindak pidana korupsi akan berlindung pada negara tersebut, 

sehingga terbebas dari sanksi hukum yang dibebankan terhadapnya. Berbagai 

macam alasan dipakai oleh terdakwa kasus korupsi untuk dapat lari ke luar negeri, 

seperti dengan menggunakan alasan sakit ataupun berobat ke negara tersebut. 

Semua ini dilakukan semata mata untuk terbebas dari sanksi hukum dan 

pertanggungjawaban pidana. 

 

Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara yang bersangkutan seperti 

ini tentu saja akan menjadi hambatan yang semakin mempersulit langkah lembaga 



penegak hukum di Indonesia seperti Kejaksaan untuk dapat memberantas korupsi 

dalam rangka penegakan hukum di indonesia yang kokoh dan bersih. Seperti 

halnya yang disebutkan oleh Yusna Adia, dari Kejaksaan Tinggi Lampung, 

bahwasanya kerjasama antar negara seperti ekstradisi sangat diperlukan dalam 

memberantas kejahatan korupsi, khususnya yang pelakunya berada diluar negeri 

sebelum proses hukumnya diselesaikan. Dengan adanya perjanjian seperti ini 

diharapkan mampu membawa angin segar dalam proses penegakan hukum di 

Indonesia, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 

 

Banyaknya pelaku korupsi yang melarikan diri ke Singapura, dinilai sangat 

merugikan pemerintah Indonesia. Karena belum adanya itikad dari Singapura 

untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Dengan tidaknya 

adanya perjanjian ekstradisi tersebut, para koruptor dapat melenggang bebas di 

negara tersebut, bahkan bebas untuk bertempat tinggal serta menggunakan harta 

negara yang  diduga hasil korupsi untuk membangun bisnis di negara tersebut. 

Dan jika ada pelaku korupsi yang berada dinegara tersebut, pemerintah Indonesia 

hanya bisa mengupayakan pengawasan dengan bekerjasama dengan kantor 

imigrasi serta kedutaan besar di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah 

Indonesia berharap perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Singapura 

dapat segera diratifikasi dan diberlakukan, sehingga pemberantasan korupsi pun 

tidak berbenturan dengan hambatan dan masalah luar negeri serta aspek 

internasional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia 

mempunyai peran yang sangat krusial dalam bidang penuntutan pada tindak 

pidana korupsi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia telah diberikan kewenangan untuk 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam tugas 

penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke 

luar negeri, tetap didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) dalam pelaksanaan penuntutannya serta didukung 

produk hukum yang lain seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal terdakwa tindak pidana 

korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan jika tidak dapat dihadirkan 

dipersidangan, dihadiri oleh penasehat hukumnya dan persidangannya tetap 

dapat dilaksanakan melalui peradilan in-absentia. Penuntut Umum tetap dapat 

membuat dan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa korupsi, dan 

Hakim dapat mengeluarkan putusan. Selanjutnya Penuntut Umum dapat 



mengumumkan putusan Hakim tersebut pada papan pengumuman pengadilan 

atau papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Daerah dan putusan 

tersebut diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa. 

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi lembaga Kejaksaan dalam 

melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa korupsi yang melarikan diri ke 

luar negeri antara lain karena terdakwa berada diluar negeri sehingga 

menimbulkan kesulitan dalam hal menuntut, mengenai masalah aset yang 

dipindah tangankan ke pihak lain atau disembunyikan dalam transaksi 

keuangan lain sehingga sulit dilacak dan terkait tidak adanya perjanjian 

ekstradisi.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang 

dapat penulis berikan untuk peran kejaksaan yang menyangkut penuntutan guna 

terciptanya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengingat bahwa masalah korupsi telah menjamur di Indonesia dan sangat 

merugikan keuangan negara, maka hendaknya Lembaga Kejaksaan sebagai 

salah satu lembaga penegak hukum meningkatkan kinerjanya terutama dalam 

tugas penuntutan dan juga penyidikan yang menjadi dasar dari penuntutan. 

2. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal 

penuntutan, Jaksa selaku Penuntut Umum diharapkan mampu menuntut 

terdakwa dengan ancaman setinggi-tingginya sesuai dengan aturan yang 

berlaku, dan dalam melaksanakan tugas penuntutan, lembaga Kejaksaan 



beserta aparatnya diharapkan dapat bersikap obyektif dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya, serta dalam bidang penuntutan pun harus 

dilaksanakan dengan merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 

dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga 

penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan hukum, 

perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta 

pemberantasan korupsi di Indonesia. 

3. Terkait dengan tindak pidana korupsi yang terdakwanya berada di luar negeri, 

Lembaga Kejaksaan diharapkan dapat menjalin kerjasama dan koordinasi 

dengan Departemen Hukum dan HAM, POLRI, Departemen Luar Negeri, 

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendapatkan aset sebagai barang bukti, 

mengeluarkan cekal, menangkap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan 

diri ke luar negeri dan memproses hukum pelaku korupsi sehingga penegakan 

hukum dan pemberantasan korupsi dapat terlaksana dengan bersih, tegas dan 

tidak berpihak pada kepentingan golongan tertentu. Selain itu juga dibutuhkan 

kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum di negara asing, 

seperti Interpol guna melacak dan menemukan keberadaan terdakwa tindak 

pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. 
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